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The Youth Parliament met in the 

Margalla Hotel’s Hall, Islamabad, at 9.00 

in the morning with Mr. Presiding Officer 

(Mr. Allah Ditta Tahir) in the Chair. 

……………..…… 

Recitation from the Holy Quran 

………………………….. 

 

Mr. Presiding Officer: Let us start 

proceeding. Mr. Ahmad Javed, he is not 

present, then Mr. Mohsin Saeed. 

 ں   جناب سپيکر صاحب می۔جناب حمسن سعيد

 ۔ گا ںوہنا چاهڑ پresolution ےلہ پےسب س

An honourable Member: Mr. Speaker, 

point of order, quorum is incomplete. 

 Mr. Presiding Officer: OK. 

Secretariat should count it. 

(At this stage counting was done and the 

quorum was complete) 

 Mr. Presiding Officer: Right, 

quorum is complete. Mr. Mohsin should 

start. 

 Mr. Mohsin Saeed: Sir, I beg to move 

that 

“This house may discuss means to improve 

vocational and technical education in the 

country and make it available to a greater 

number of people as it has the potential 

to: create in excess of 150,000 jobs a 
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year; provide over 3.5 billion dollars in 

remittances and provide a source of 

education to those who can no longer 

continue in the formal education sector 

due to shortage of funds.” 

 

 vocational and جو ہ گا کںوہنا چاہ کہ  یںمی

training institutesان کا ںیہ jobs creating 

 کو ں لوگوہوتا اور یہ  هاتہا ڑ ب  ان کاںمی

 کا ضامن ےم کرنہسستا اور معياری روزگار فرا

نر ہی ه کوئی بں کم وقت میے اور اس سہےوتا ہ

 ہياد زے سہ زيادے  اور اس سںیہ ے سکتهسيک

 ه کچں می۔ ںیہ ےوتہ مواقع پيدا ےروزگار ک

 ے سلسلے کvocational training اعداد و مشار  

 ہ یں  میےلہ پے سب س۔ گاںوہ پيش کرنا چاںمی

 کی جو ں کل اداروے اس طرح کہ گا کںوہنا چاہک

 مطابق  ےکcensus ، نيشنل ايجوکيشن  ہےتعداد 

 Ministry of Education Government of ہجوک

Pakistanمطابق  ےک7-2006 ہے۔ ہکا شائع کرد 

 ں  طالبعلموں ان می۔ ںیہInstitute 2003 ےايس

 سو ستاسی هزار  چہتيس ڑ اه  دو الکہکی تعداد  و

زار تين سو ہ ہ تعداد پندرہ  اور اساتذہے

  ںیہ سو دو ٹه آہ اندر یےات کہ دی۔ ہےانتاليس 

 ںیہ زار دو سو ستاونہ دو ہ یںری حدود میہاور ش

  يعنی حکومت ںیہرز ٹ جو پبلک سيکہ عالوے اس ک۔

 ےک private sector  اور ںیہ ہ نو سو سولہ وےک

نا ہ بات کہ یں می۔ ںیہزار ايک سو تنتاليس ہدو 

 ےکnational education census ہ گا کںوہچا
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 ہ وہے جو خواتين کی منائندگی ںمطابق  اس می

 ہ وہےدگی  کی منائنںکوڑ اور جو لہےتيس فيصد ڑا

 ہ کےیہ حکومت کو چا۔ ہےpercent 62تقريبًا 

 اقدامت ے لیے کےانڑهخواتين کی حکومت کو ب

 ہ گی  کيونکںیه سيکہ جب خواتين یہ کيونکےائٹها

حاصل کرنا کافی  formal education ے لیےان ک

کر courses ٹے موٹےوه چہ یے  اس لیہےوتا ہمشکل 

 ۔ گی ںال سکی اپنا گزارا چں مشکل حاالت میہ وےک

 ںی  اور دور دراز عالقوه بںات میہ دیہ عالوےاس ک

 ںيیہ چاےونہضرور قائم centres ےی ايسه بںمی

نر مند افراد ہترين ہ بں کم وقت میے اس سہکيونک

 جو ے اور اس سہےی قوت ملک کو ميسر آتی 

و ہ ان کا حصول آسان ںیہ جو مواقع ےروزگار ک

رفتار تيز  ملک کی ترقی کی ے جس سہےجاتا 

 ۔ ہےوتی ہ کمی ںاور بيروزگاری میہےوجاتی ہ

 ہ۔شکری

Mr. Presiding Officer: Now first of 

all I will get the sense of the House 

about resolution and put it before the 

House. 

(Resolution was adopted) 

Mr. Presiding Officer: The 

resolution stands adopted. Now I give the 

floor to Mr. Mudasir Habib. 

 

 ہ ی۔ جناب سپيکر ہ شکری:جناب مدثر حبيب 

resolution هےت اچہ بہ یہےی پيش کی گئی هجو اب 

topic يعنی ہےپر  vocational training or 
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technical education ہ یہ ملک کا املیےمارہليکن 

 technical educational ےمارہ جو ہ کہے

institutesاور ںیہ vocational training 

centres  ان کی جو ںیہ output ے سںاہ يعنی وہے 

   اور جو ںیہ ےوتہجب طلباء فارغ التحصيل 

jobs availableان کی ں میٹ  مارکںیہوتی ہ 

  ے سہ کرتی جس کی وجںیہنmatch ےايجوکيشن اس س

ان پر  graduate students evenپر  jobsکئی 

apply اس کی ں می۔ ے کر سکتںیہی نهب 

improvementگا ںوہ بات کرنا چاے سے حوالےک 

 ہے NUML College launch ايک ںی حال میه ابہک

کيا  launch ے نٹرسٹ ٹيويلپمنڈ ميانوالی ہجوک

 پر ےبنا کر اس مسئلmodel اس کو اگر ايک ۔ ہے

 جو ےر که جو ملک بےمارہ تو ےاگر کام کيا جائ

educational institutesںیہ vocational 

training ان کو ےک improve ہے۔کيا جا سکتا 

 ہ کہےی ہ یہ وہےل ڈميانوالی منل کاجل کا جو ما

 جو ہ کہےکيا emphasis  ہی ےلہ پے سب سے نںوہان

 اس کو اس ہےری ايجوکيشن ڈپرائمری اور سيکن

 اس ۔ ںپوری طرح حاصل کری students ںر میٹسيک

 collaboration “the Citizen ان کی ے لیےک

Foundation”اور ہے ه ساتےک  Citizen 

Foundation جو ہے ہ ادارہو under 

privileged اورlow income areasںمی schools 

set up ری سطح ڈ جو پرائمری اور سيکنہے کرتا

 ںیہ ےوتہ graduates جو ے سںاہ و۔ ںیہ ےوتہ ےک

ر ان کو ه گا اور پے کرinductان کو منل کاجل 

technical  اورvocational trainingگا اور ےد 
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 ہ وہے collaborationی منل کاجل کی جو ه بںاس می

University of Bradfordاس ہجو کہے ه ساتےک 

 leading technical and engineeringوقت ايک 

institute of worldٹ پاکستان کی گورمنن۔ ہے 

 ےوئہ ےکرتas prototype useاگر اس کو ايک 

 technicalاور vocational training باقی ےاپن

educational centresں  ان میںیہ curriculum کو

improveاف کو ٹ، سےکرimproveل ڈاور اس ماےکر

 جو ہےلی ضرورت جو ہ پہ کيونکےوئہ ےکرتworkپر 

 ہے mentionی ه بںمیConstitution ےپاکستان ک

 ےمتام طلباء کsecondary education ہ کہے ہ یہو

ونی ہfree of cost اور ےیہونی  چاہ ميسر ےلی

 properی ه پاس ابےمارہ اس پر ے۔یہچا

implementationپاس ےمارہجو ہے ںیہن straitsںیہ 

 پاکستان کا جو پرائمری ايجوکيشن کا جو ہک

target ا هت%79 ہ وںمی2005ا هتenrolment کا تو

 ے  سروے اس وقت کہےنچا ہپ%68ی تک صرف ه ابہو

 despite ہ کہے ہ اس کا مطلب ی۔اهت %68ی ه ابںمی

of the factاس وقت ہ ک free education پنجاب

 ان هے تےی جو صوبهکی گئی اور بintroduce ںمی

، ںکی گئیtextbooks free provideںیہ اندر کےک

 ٹارگٹم اس ہی هر بهمعاف کی گئی ليکن پfee ںیہک

 basic اس کی ايک ے۔ کر پائںیہنachieveکو 

reason ماری جو ہ ہ کہے ہ یہ وہےجو نظر آتی

political leadershipہ وہے educationی هکو ب

 ايجوکيشن ہ جب کںیہ ےته مسجہمسئل politicalايک 

 ے اس کہے۔ ہ نزديک انسانيت کا ايک مسئلےمير

ماری ہ ےکpolitical affiliationاندر بغير کسی 
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leadershipےیہکو کام کرنا چا ،fundingی هکو ب

 millennium ںیہrecommended تو جو ںیهر ديکاگ

development goalsيا آپ کی ںمی education 

for all programsےتہتک ک%10 ہ وں اس میں می 

تک %10 ہ وہےeducation budget  آپ کا جو ہ کںیہ

 technicalاور  vocational training ںاس می

education پرallocateمارا تو ہ ليکن ےیہونا چاہ

 ےی سب سہ وہےoverall education budget جو

lowestہے even South Asiaتو خير ڈ ،ورلںمی 

 اس ہ گا کںوہنا چاہ کہ یں اور میہےدور کی بات 

ل ڈا سا جو منل کاجل کا ايک ماڑوهم تہ اگر ںمی

 اپنی ںم اس میہ اگر ہے آيا ے پاس سامنےمارہ

political affiliations کو ايکsideکر هپر رک 

 کاميابی حاصل ه کچںم اس میہ تو ںکریoptکو اس 

 ے نںوه انbenefits جو ں اور اس میںیہ ےکر سکت

mention 150 ںیہکی thousand jobs  3.5اور 

billion dollars اس کاat least  ی هب%1م ہاگر

achieveتو ںکر  جائی I think that will be a 

successہ یہ وہے ہم ترين مسئلہدوسرا جو ايک ا 

 public sector جو ں پاکستان میہ کےہ

vocational  institutes and technical 

educational centresپر ںاہو politics کا

influenceں میں دنوہی حالیه ابہے ہت زيادہب 

 پر ںاہا وه تpolytechnic instituteکراچی ايک 

 even ے نں لوگوےايک سياسی تنظيم ک

students ديا تو ےنٹه بیںیہی نه بں میٹيسٹکو 

 گی ، يعنی جب تک آپ کی ايک ہے حالت رہجب ی

policyم ہ ہوتی کہ ںیہاس پر نeducationم ہ ںمی
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politicsی ه بے جنتے جب تک آپ کں۔یہ ےتہ چاںیہن

institutions ہ وںیہ improve ۔ ںیہ ے کرسکتںیہن 

 ے۔یہچاclear policy lineاس پر آپ کوايک 

 ہ۔شکری

 Mr. Presiding Officer: All the 

speakers are asked to speak for five 

minutes. Mr. Furrukh Jadoon. 

 ہ جناب سپيکر کہت شکریہ ب:جناب فرخ جدون 

  امحد جاويد۔ار خيال کا موقع دياہ اظےآپ ن

سن سعيد صاحب صاحب، اورنگ زيب مری صاحب اور حم

 ه کچں میہے۔پيش کی resolutionی هی اچڑ بےن

background figuresپاکستان ہ گا کںوہبتانا چا 

زار سات سو ہ ستائيس ه اس وقت دو الکںمی

 متام ہ جو کںیہ ہے کا کام کر رے ادارےاکياونو

 ںری اور متام کو مال کر اس میڈپرائمری، سيکن

 ے سں، اس میںیہی ه بے ادارےک educationرہ

 جو ںیہ ے ايسےزار سات سو سينتيس ادارہ ہبار

non functionalتو ں میں کاغذوہ جو کںیہ 

existآپ ۔ ہے کر رںیہ کام نہ مگر وںیہ ہےکر ر 

  ںیہ ےادار non functional جو ہ کے اس کےجبائ

  يا ان ںينک دیه پںیہ ، انے کر کcondemn ںیہان

 آپ صرف ںیہ انہےی ہو رہfunding اوپر جو ےک

 vocational ںیہ انے، آپ نں مشار کریں میںکاغذو

technicalطور پر ان کو استعمال ے کںادارو 

 ے کسی طريقہ جو کںیہ جو لوگ ے آپ کہ تاکںکری

حاصل formal education ہ وے سہ يا کسی وجےس

 ايک تو ں۔ حاصل کر پائیے اسہ، وے کر سکںیہن

 اس ہ کہے ہ دوسری بات ی۔ ہےsuggestion ہميری ی
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 ےکو آپ سامنpublic private partnership ےن

 private ےه اچڑے، بں کر آئیےل

institutionsبات ہ یےائی نه مدثر بے جيسںیہ 

 political آپ ں۔یہ ےوئہ ےو چکہstart ہ وہکی ک

affiliationsپر ڈ سائیے لیےی دير کڑوهکو ت 

، ان ں سوچیه کچے لیے کر آپ اس ملک کهرک

 ے سہ کسی وجہ جو کہ کں سوچیے لیے کںلوگو

formal educationه آپ کچںیہ، انے کر سکںیہن 

 ں۔ بنیہتو نsuicide bomber کل ہ وہ کںنر تو دیہ

 ہ تيسری بات  کہے۔suggestion ہايک تو ميری ی

 ہ پر جگںاہ جںیہ ے آپ کےادار technicalجو 

 جس ہےsuppose political institute، ہے ںیہن

 جو سول اور ں، اس میہےا ہری پور کام کر رہطرح 

 ںمی اس ںیہtechnologiesيکنيکل اور باقی جو ٹ

 جمبور ے بچارے بندہ وہ کںیہوتی ہ اتنی کم ںیٹسی

 ں آپ اس میں۔ دیڑوه ايجوکيشن چہ وہ کںیہ ےو جاتہ

double shiftآپ ان ں کر آئیےل ،teachers کو

hireايک تو ے، اس سںکری educated ںیہجو لوگ 

 ملی اس طرح ايک تو ںیہنjobی تک هجن کو اب

وگ  جو لےس سٹبل شفڈ گی اور ےملjob ںیہان

و گا ہ ہی فائده بں میںیہ انںیہ ہے رہنا چاڑهپ

 ميری ے۔ گں سکیڑه لوگ پہ اور زيادےاور آپ ک

 national ے جيسہ کہے ہیsuggestionی هچوت

intern programے سٹگورمنن start ہ کہےوا ہکيا 

ر ه بعد آپ کو پے کےونہگری مکمل ڈآپ کی 

internshipآپ ں۔یہ ےايک سال کی کروات 

Vocational Instituteاندر ےک during the 

study آپinternship اور ساری ںکروائی paidو ہ
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جو technical support program بينظير ہ کےجيس

 ں میںی آپ باقی صوبوہ ے ويسہےstart ں میهسند

 ہ کو وں صوبوے کں آپ متام لوگوں۔کریstartی هب

 ں۔يیہونی چاہ ںیہ تک حمدود نه سندہ وں۔وليات دیہس

 ہ کہے ہ یہ وہےsuggestionخری جو ميری آ

 compulsory آپ ے اسہےtechnical educationجو

 ه کچہ نه کچے اسہ، وہے ہی بنده، کوئی بںقرار دی

 جو ے کل کو ملک کہ تاکےیہنر الزمی آنا چاہ

 ہ یے۔ کام آ سکں اس میںیہنامساعب جو حاالت 

 ے اس کہ کہے اميد ںیہsuggestions هميری کچ

 ے۔ گںکریاوپر آپ غور 

 Mr. Presiding Officer: Thank you 

Farrukh. Next Raja Sherjeel Sahib. OK you 

should have a seat and you will be given 

time later on. Sufian Ahmad Bajar Sahib. 

 Mr. Sufian Ahmad Bajar: Thank you 

Mr. Speaker, I am really thankful for you 

to allow me to speak something. Firstly, I 

would like to you know differ with Farruk 

Jadoon who have quoted about hundreds of 

thousands of institutions which are 

providing such education. In my knowledge 

there is just 1324 proper technical 

institutions in the country which is 

according to the national education census 

carried in 2005. 
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ر  جناب ڈ آف آرٹ  پوائن:جناب فرخ جدون 

 کی بات ںادارو overall ے نںسپيکر صاحب، می

 ۔ کیںیہ کی بات  نںيکنيکل اداروٹ ے نں میہےکی 

 ےلہ فرخ صاحب پ:نگ آفيسرڈجناب پريذئی 

 ں۔یہ ے تب بولتے، جب اجازت ملںیہ ےاجازت ليت

 Mr. Sufian Ahmad Bajar: I would 

rather prefer to technical and vocational 

Institutions specifically. Out of which we 

have only three lac and sixty one thousand 

students. You will compare the overall 

population of a country which stands about 

16 to 17 crore of people, what are the 

three lac people. I would like to emphasis 

on the importance of this technical 

vocational education. 

 پر ںاہ صرف وہ کہے خيال ںاہ ےمارہ

mechanicsت ہ اس کی بں دنيا میہ جب کںیہ ےبنت

 ہےimportance ہزياد

Every developed country in the world 

Australia, England, everyone have 

technical board and technical institutions 

structure.  The first thing I would like 

to say is that it is a trade specific 

thing education.  

 technical ں ملک میےجب تک  آپ ک

educationو گی کوئی ہ ںیہنindustry successful 

 ے جيسںیہ ںت سی ايسی چيزیہو سکتی  اور بہ ںیہن

يلی ٹ، ہےری ٹسڈ، شوگر انہےائل ٹيکسٹ
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 ہےextreme need پر ںاہ  جہےکميونيکيشن 

technical educationجب کوئی ۔کی foreign 

investorہے آتا ںاس ملک می ، invest ہےکرتا، 

You can look at the multinational 

companies. They have their human resource 

departments to train the people. This adds 

lot of cost to train the people, a human 

resource department to manage the people 

is understandable but to train the people 

you simply scare them away. They don’t 

have so much of cost to incur on training 

the people.  

 quality ہ گا کںکرو recommend ں میےاس لی

technical educationے اور اس سےیہونی چاہ 

 backward جو ہگا ک ں کروemphasize ں میہزياد

regionsہ یں  ان میںیہ institutionsہ زياد 

، ان کا ںیہلوگ  deprive ہ وہکيونکےیہ چاےبنن

literacy rate ے اگر ان کو ايجوکيشن ملہے کم 

 receptive ہ زيادے اس ايجوکيشن سہگی  اور و

 ے۔ گںوہ

There is another thing that it is also in 

the national technical strategy of the 

government that there should be mobility 

of the technical work force, like the 

technical work force should be moved to 

the clusters of industrial areas like 

Sheikhupura, Sialkot and Gujranwala which 

are renowned just for their cluster 

industry. Sir, in similar cluster industry 



 13

should be promoted all across the board 

and I would agree with Mr. Farrukh Jadoon 

that public private partnership is 

extremely important. Like recently I saw 

that Nestlée Pakistan was offering 

training to quite a lot people in the 

dairy sector and in dairy machinery and 

equipment and all that sector. So such 

public and private ventures really help us 

lot. So I would emphasize the same factor 

that it is extremely important and I would 

really like that you Mr. Speaker refers it 

to the Standing Committee that they should 

give really nice suggestion on that on 

which the government can work. 

 Mr. Presiding Officer: Thank you. 

Reference towards the Standing Committee 

will be decided after debate. Next 

Speaker, Mr. Niaz Muhammad. 

 ہت شکریہ  جناب سپيکر ب:جناب نياز حممد 

 پر ںاہ ی۔ کا موقع دياے بات کرنهے مجے آپ نہک

 technical and vocational ہےی ہو رہت ہب

educationايک ں می۔کی simpleتا ہنا چاہ بات ک

 ، ہے ہی اس ملک کا ايک حصه بلوچستان بہ کںوہ

ا تہ گزارشات پيش کرنا چاه کچے سے اس حوالںمی

 ںاہ جںیه تعليم کی صورحتال ديکںاہ ےمارہ اب ں۔وہ

 اور ے گں ملیںیہ نہ آپ کو اساتذںاہ وںیہسکول 

و ہ ںیہنگ نڈ سکول کی بلںاہ وے گںوہ استاد ںاہج

 صوبائی ے؟ بلوچستان کہےا ہو رہ کيا ہگی، ی
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 فرخ ۔۔ ں بلوچستان میہ کہےنا ہوزير تعليم کا ک

 اس ملک ںیہ  سکولے ايسہی کہ ايک بات کےصاحب ن

 functional ہ ليکن وںیہ تو ں میں  جو کاغذوںمی

 ghostزار ہ پانچ ے ايسں بلوچستان میں۔یہ ںیہن

schools م ہ جب تک ں۔یہeducationہ کی طرف توج 

 ميری ذاتی ے۔ گں کریںیہ، ترقی نے گں دیںیہن

 کمی ں میٹ دفاعی بجہ کہے ں میے اس سلسلےرائ

 ہ حصہ زيادں میٹ بجے لیے اور تعليم کےکی جائ

 لوگ ميری ه کچے سں شايد آپ میے۔یہخمتص کرنا چا

 ں خيال میے، ميرںی کریه اختالف بے سےذاتی رائ

 ںمیہ ، ںنگز بنا کر دی جائیڈ سکولز کی بلںمیہ

 ميزائل ںمیہ آپ ہ کہ بنسبت یں جائیےاستاد دی

 ہ۔ شکریں۔ينک بنا کر دیٹاور 

 Mr. Presiding Officer: Thank you 

Niaz Sahib. Yes Raja Sharjeel Hassan 

Soomo. 

 جناب ہ شکری:  شرجيل حسن سومروہراج 

     ں  صوبوےمارہ ہ گا کںوہنا چاہ کہ یں می۔سپيکر

 technical و ہ ه پنجاب يا سندہ صوبہےچا  ںمی

education۔ ںیہت کم ہ ب Technical centres  تو

 equipments پر يا تو ںاہ ليکن وںیہ ےوئہ ےبن

 ںیہ ے پر آگئںاہی وه بequipments اگر ںیہ ںیہن

 اس طرح ں۔یہ ںیہ نteachers ے لیے کےانڑهتو پ

rural areasجو ے ک studentsے کيسہ وںیہ 

training پر جو ںاہ  وے اس لیں۔حاصل کری 

buildings ان کو ںیہ fully furnishےکيا جائ ،

equipپر ںاہر وه، پےکيا جائ teachers appoint 

کو جب  technical education دوسرا ں۔ائی جےکی
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 ےرک کٹ  تو میںیہ ےاتڑه پںم پاکستان میہی هب

ی هب Technical education  ں۔یہ ےکرتstartبعد 

ی ه جو بہ تاکےیہ چلنی چاه ساتےپرائمری ک

studentہ يا بچ technical sideہے پر جانا چا 

 career technical اپنا ےی سہ  وہتو و

education ہ۔ شکریے۔ی بنائہ ںمی 

 Mr. Presiding Officer: Thank you 

Raja Sherjeel. 

 YP No. Complete اپنا ہ وہےی  اب سپيکر هجو ب

 سپيکر ے اگلں۔نام بولی completeاور اپنا 

 ں۔یہراحيل  نيازی صاحب 

 Mr. Raheel Sher Khan: Thank you Mr. 

Speaker for allowing me to speak on a such 

important topic. I think there is a great 

need to enhance to the existing programs 

of skilled development and vocational 

training in the country as it has got 

tremendous potential to provide employment 

to our youth in rural and urban areas. No, 

I would not go into the background that 

how many schools are functioning and  how 

many schools are not. I will just like to 

give some suggestions and I hope that the 

Minister of Education would like to hear 

and gain benefit from it. First of all 

what can be done and an assessment can be 

carried to determine requirements of the 

skilled development facilities in the 

country and then based on this assessment 
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technical and skilled development plans 

can be enhanced. I will like to propose 

that existing schools may be inducted in 

this program and the substantial number of 

schools in public and private sectors can 

start regular evening and weekend programs 

for skilled development and technical and 

training programs. Next national and 

international job market analysis should 

be carried out to identify of skills in 

various target markets and then our youth 

should be trained in those relevant 

fields. Next I would like to say that 

vocational training institutes already 

working in Pakistan should update the 

curriculum in accordance with the current 

requirements and job opportunities in the 

agriculture, industrial and service 

sectors and PPS and ex MPP and expansion 

program of such training facilities in 

rural, urban areas while keeping in view 

regional considerations regarding youth 

population, skill level and unemployment. 

No, what we can also is that we should 

establish and encourage local craft 

…enterprises for income generation of 

villages and provide financial assistance 

for marketing of those enterprise 

products. In the end I would like to give 

the last suggestion that we should 
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institute a program of certification of 

informally acquired skills by technicians 

and workers in order to enable them 

acquire suitable jobs and financing. 

 ہ گا کںوہنا چاہ پر ايک اور بات کںاہ  یںمی

  منل ے ايک ممرب نے کruling partyی  ميری هاب

 ے اگر آپ اپنہی کی بات کی  کٹيونيورس

 ںیہی ه بےته رکںکل ريفرنس کو بيچ میٹپولی

 آپ ہ جو کہے بنائی ےن رڈ لیے ايک ايسہ وہکيونک

 آپ ايک اور مثال ۔ ںیہ ٹهے بیں اپوزيشن میےک

ی ه بےر عبدالقدير خان نٹاکڈ ہ  کںیہ ے سکتےل

 ہ ، وہے بنايا institute ايک ںميانوالی می

ی ه بں  اس می۔ ہے ٹييوٹريننگ انسٹيکنيکل  ٹ

  ے بےلہ جو پyouth تو   ميانوالی کی ںجائی

 صرف  ايجوکيشن ہ نےی، اس نهی تہر رهروزگار پ

م ہی فراه روزگا بںیه بعد  انے اس کہ بلکہےدی 

  Ministry of Educationری جو اپنی  مي۔کيا 

ماری ان ہ ہو گی کہی گزارش ہ یےاس س

suggestionsکر ايک ه رکےکو سامن overall 

agenda اور ايکoverall schemeںکو ترتيب دی  

و ہ ہ کافی فائدںمیہ ے اس سں خيال میےتو مير

 ہ۔ شکری۔گا

 Mr. Presiding Officer: Thank you 

Niazi Sahib. Mohterma Afsana Afsar. 

 ميری ۔ جناب سپيکرہ شکری: آفسرہمس آفسان 

 آپ ہ کہے ہ یsuggestionی سی ٹوه ايک چےطرف س

technical educationی هبstartآپ  ۔ ں کر دی 

vocational centresسکولز بنا ںی بنا دیه ب ،
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 ںمیہ پر ںاہ  ليکن وں، کاجلز بنا دیںدی

students کو motivateايک ۔ ےہ کی ضرورت ےکرن 

 tackle جس کو ہے ليرب کا ڈا پرابلم چائلڑت بہب

  ليرب کا پرابلم ڈ، اگر  چالہے کی ضرورت ےکرن

tackle جو ہ یں خيال میے تو ميرے جو  جائ 

suggestionگی ، وکيشنل ےی کام کره بہ  یہے 

 technical  اور ے گںی کام کریهر بٹسن

education  ی ه بہ وہےکا جو مقصدfulfill و ہ

 ہ۔ شکری۔ گاےسک

 ہ عمير فرخ راج:نگ آفيسرڈئیاجناب پريذ 

 ۔صاحب

 جناب سپيکر صاحب :ہجناب عمير فرخ راج 

 تو ےلہ پے سب س۔ کاے موقع دينہت شکریہت بہب

 گا اس ںوہپيش کرنا چا stats ے سڑےوه تںمی

ی ه بclarification ں اور میے سامنےايوان ک

 پاس ےر مي۔ فاضل ممرب کی ے گا  اپنںوہکرنا چا

 Ministry of ہ یںیہی جو اعداد و مشار هاب

Educationہ وہ اور یںیہ ے ک presentation ہے 

 جب وزير تعليم کا قلمدان ےجو جبرانی صاحب ن

 ےری کی طرف سٹ اس وقت منسںیها تو انهاال تهسنب

ی ہ اندر ےی اور اس کهدی گئی تpresentation ہی

 ے تو اس کںیہ ے گئے اعداد ومشار ديئہی

authentic ے۔یہونا چاہ ںیہ نہ کوئی شبں میےونہ 

Technical  اور professional institute  اس

 ںیہ ںکی تعداد می1257 اندر ےملک کےوقت پور

 public and 831 private 426 ے سںجس می

sector ے اسی طرح سں۔یہ ںمی vocational 
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training جو ےک institutesے اس وقت  پور 

 جس ںیہ ںکی تعداد می 3059 ہ  وںیہ ںپاکستان می

 ںمی public and 2143 private sector 916 ںمی

 ,technical کا institutions ں اگر ان دونوں۔یہ

professional as well as vocational 

education institutesںیه کا تناسب ديک 

opposite the total number of institutions 

in the countryہتو ی even 1.89 percent 
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 ں پر میںاہ یہے۔ ںیہی نه بeven 2 percentہےآتا 

 ,technical ہ گا  کںوہاس بات پر زور دينا چا

professional or vocational mode of 

educationمنفرد اور ے اس لیے حلاظ سےايک اپن 

 جو institutions ے ايسہ کہےميت کا حامل ہا

-self ہ وںیہ studentsفارغ التحصيل  

employment ںیہ ےوسکتہ ں دواں پر رواے جانےک 

 اندر ے کے روزگاری کم کرنے بںمیہ ےاور اس س

 ہ وںیہ جو points اکثر ے مير۔ گیےی مدد ملهب

 ، اس ںیہ ےبيان کر چک speakers ےلہ پے سهمج

 ا ں میے اس لیےکر ک repeat ان کو دوبار ںمی

 ۔ا گں لوںیہائم نٹ ے کر کrepeat ہن کو دوبار

 کرنا add ہ اندر یے اس کںايک اور بات می

 public and private اگر آپ ہ کںوہتا ہچا

sector درميان  جو ے ک difference ہے number 

of institutionsے ک respectiveہاگر آپ د 

 ہ کوشش یںمیہ ہے۔ سکيل ڑے بہت زيادہ بہ یںیهديک

 ں میے کو اس بارٹاور گورمننےیہکرنی چا

 اندر ےر کٹ پبلک سيکہ  کںيیہ چاےناقدامات کر

number of institutions ےمارہ جوہ تاکےائڑهب 

  ان ںیہ ےته جو  عوام تعلق رکے سےغريب طبق

  ے کا حق مل سکvocational trainingی هکو ب

 ہ کہے آپ کو پتا ے کی جيسprivate sectorاور 

کی  populationماری ہ تو ہے ہفيس کافی زياد

 ہے۔قاصر ے سےرنهاکثريت  فيس ب

 ں می۔رڈ آف آرٹ پوائن: :معزز ممرب جناب

ا سا جو ڑوهپر ت resolution اس ہ کںوہتا ہچا

 تاثر ے ان کںیہMinister ے کEducation ےمارہ
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 ےو جائہ آسان ہر وه  تو پں مل جائیںمیہ

 ہ۔شکری.House could debate it very easilyگا

 Mr. Presiding Officer: Ok. The 

point of order is valid. Yes Minister 

Sahib. 

  جناب سپيکر ہ شکری:جناب  وزير تعليم 

ی ه کا بہر ساالر قافلڈصاحب اور اپوزيشن لی

ی ڑوه تںاہ یے نںائيوه بے جناب مير۔ ہشکری

ی کی بات اور ٹسياست کی بات کی ، منل يونيورس

 ےر عبدالقديز خان کٹاکڈ ےراحيل نيازی صاحب ن

 بعد ے کی بات کی اور اس کinstituteکسی 

 ۔ کی بات کیںوڑگه سياسی جے طلباء کےکراچی ک

 ں می۔ هے تےوئہ ہی Swedish college ںکراچی می

 اندر اور ے کراچی کہ کں بات واضح کر دوہ یںاہی

 ںاہ جںیہ ے ادارے اندر کئی ايسےبلوچستان ک

teachersںا ہ ليکن وںیہ ےآت studentsے آتںیہن 

 at the end of the day ہ گرواور خمصوص طلباء

 ےنچ جاتہ پہ تو وںیہ ےوتہ ہےو رہ  papersجب 

 تو ہ  تو یںیہ مل جاتی  degrees اور ان کو ںیہ

collective responsibility  اس ہ کہے بنتی 

 ںگرياڈ fake ايسی ہو گا کہی سوچنا هايوان کو ب

  ےت سہر حال بہ بں۔ حاصل کر لیه يا کچںيیہچا

Institutes اور فرخ جدون ہے  جو کام کر رںیہ 

 کی  public private partnership ےائی نهب

 ں اور میہ کا حص manifesto ےمارہ ہبات جو ک

 دی ہہی بات  کهی اچڑ بے نںوہ انہ کںوہتا همسج

ی هم بہی  خودبيان کر ديا اور هاور موقف ب

و ہ  public private partnership ہ کںیہ ےتہچا
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 ہےی آئی ه بں میےنه ديکہدر ی انے کهاور سند

 ۔۔۔۔۔ ں میں صوبوے دوسرے کرئہاور الل

 اس  ہ ايوان کی توجںمی :جناب معزز ممرب 

 قرارداد ہ یہ گا کںوہطرف مبذول کرانا چا

vocational technical educationے بارے  ک 

 ےکprivate sectorاور public ہ کہ نہے ںمی

 موضوع ےربانی کر کہ تو مں میے بارےاشرتاک ک

 ے۔ کيا جائہ احنراف نےس

 مگر ہےيک ٹه :نگ آفيسر ڈجناب پريذائی 

ايا ٹهی اہ ےی آپ کی طرف سه بpoint ہ صاحب یہراج

  ۔اهگيا ت

 ان ہ  یں می!جناب :  تعليمےوزير برائ 

 public private ہ کںکو واضح کر دو

partnership ںیہ ے ادارے ايسےت سہ ب۔ ہےکيا 

 ے کٹ گورمننںاہ ليکن وںیہ کی ملکيت ٹجو گورمنن

ر سی بات ہ تو ظاںیہ ںیہن resources ےپاس اتن

 ںاہ آپ  یہ کے گں جائیے کو ديئNGOs کسی ہ کہے

 ں  تو اس میں کرائیvocational coursesپر 

 اگر ہے ںیہ کوئی جرم تو نں خيال میےمير

public privateے۔کا لفظ استعمال کر ليا جائ 

 بينظير  ےائی  فاروق جدون نه بےمير

technical support program ہ ی۔کی بات کی 

 ہ ی۔ ہے ںیہنtechnical support programبينظير 

 ايجوکيشن ہ عالوے اس ک۔ ہےIT Programبينظير 

 بلوچستان ه اور اسی طرح سندهے پروگرام تےک

 collective ايکہ گا کںوہ کہ دوبارں ، میںمی

responsibility  ۔ ںیہ تو ے  اوار۔و گی ہ لينی 
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 ےمارہ  ليکن ںیہ  ےی آته بteachers  ںاہو

studentsےته تعلق رکے سےت متوسط طبقہ بہ جو ک 

 at ہ کہےوتی ہی سی آسانی ڑوه  تو ان کو تںیہ

the end of the day ں پاس جائیےکسی تنظيم ک 

 ے کر پيپر حل کروا کے دے سو يا پچاس روپےگ

و ہ ںیہن ں شعور میںجب تک عوام می۔ ے گںآ جائی

 کر سکتی  تو ںیہ نه کچے اکيلٹگا تو گورمنن

 ں میں  اور دوستوںائيوه بےربانی اپنہ مےبرائ

collective responsibility کا شعور پيدا کرنا

 ے۔یہ کوشش کر نی چاںمیہ ے لیے اور اس کےیہچا

 جبرانی صاحب  ےائی نه عمير فاروق بہ عالوےاس ک

 ےت سہان بائی جه کی بات کی تو بں جن حوالوےک

ائی ه بےلہ پے ميرے  جيسںیہ institutes ےايس

 ہےپر files ہ اور وںیہ ghosts ہ بات کی کےن

 جبرانی صاحب کو يا جس کو  ہ ی۔ ہے حقيقت ہاور ی

 تو ہ یں کریہ نں کریrelyم اس پر ہی ديا گيا هب

 ہےی بات ه اچہرحال یہ  ليکن بہے ہايک الگ مسئل

vocational and training institutes ےونہ 

 پاس تو ے غريب کہ کہے اور ہ ايک مسئلں۔يیہچا

 پاس تو ے ميرں۔یہ ںیہ نے پيسے کےانهی کٹرو

ر ہ ظاہ ی۔وتا ہ ںیہ نہ کا کرایےی جانٹيونيورس

و گا تو ہ ںیہ نہ پاس پيسے جب غريب کہ کہےبات 

 vocational ے کو کيسٹے بیےاپن

instituteکسی ے تو اسہ گا  وےيجهب workshop 

ماری اقتصادی حالت ہ جب تک ےلہ پ۔ گاےيجهپر ب

 ں خيال میےوتی  تو ميرہ ںیہيک نٹه

vocational اورtraining colleges ونی ہ

 اس ں میہا بلکہ کر رںیہ اس کی خمالفت نںمیےیہچا
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 ايک ايسا ہ یں۔يیہ چاےونہ ہ کںوہ ں حق میےک

ت سی ہ بں اس میہ  جناب سپيکر کہے ہمسئل

ی هب education system ہونک کيںیہ ںدشواريا 

 ہے۔ کا ےخمتلف طريق

 ےايک ايسPoint of order :جناب معزز ممرب 

 ڑ ايوان صدر کا  خرچ پچاس کروںاہ جںملک می

 Governor ڑاوس  چاليس کروہاور وزير اعظم 

houses, DCO housesے کے روپں پر اربوںاہ ی 

 ے تو ايسںیہ ے جاتےغير تقياتی اخراجات پائ

 technical ہ  کں بات  کریہآپ ی ںملک می

educationں۔۔۔یہ ںیہ نے پاس پيسےمارہ ے لیےک 

 Mr. Presiding Officer: OK, let him 

complete first. You will speak on your own 

turn. 

 ے   وزير برائ(ضمير امحد ملک   

 کی ےماری قوم تنقيد کرنہ جناب سپيکر :)تعليم

 ہے۔  ايوان صدر کی  باتے نںوہ اور انہےر ہما

 ہ، یںیہی ہ جل رlights کتنی ںاہجناب سپيکر  ی

 اگر ۔ بند کر دوہ ی۔ ہےی ہو رہملک کی جبلی ضائع 

 Collective ہے۔و سکتا ہ جال کر کام ٹايک الئ

responsibilityو ، ہ ے آپ صدر کو کوستہے۔ ںیہ ن

، ںیہ ںیہ تو نےويقنا فرشتہ ےآپ وزراء کوست

 ۔ ے کرتہ سياست نں خيال میے تو ميرےوتہ ےفرشت

 ہ کہے ہ بات یے۔وتہ ہے آج پيری مريدی کر رہو

collective responsibilityوتی ہی کوئی  چيز هب

 ، ہےوتا ہا ہ رہہ پانی بں میںروه گے جب  آپ کہے۔

 قوم ہ يار یہ ديتا کںیہ اتنی توفيق نہآپ کو الل
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ر پمپ ٹ ، واہےرا پانی ه ، صاف ستہےکا پانی 

 ںاہ یں۔ کو بند کر دیے اس نلکہےا ہ آ رےس

bulbsاب ں۔یہ ےم تنقيد کر ديتہ اور ںیہ ہے جل ر 

و ہ lighting ، اتنی ںیہی ہ جل رlights ساری ہی

و گی ، ہ ںیہ نproduce ہ جبلی تو دوبارہ یہے۔ی ہر

 ے اپنا بل دے والہ مارگلہ یےله ب۔ تو چلی گئہی

 جبلی ہ کيا یے سے بل دينے ان ک۔ ے گںدی

produce کی ے تو غريب کی خون پسينہ ی۔و گیہ 

 ے اپنں میہے۔ا ہکمائی کو غلط استعمال کيا جا ر

 خدارا تنقيد کا وقت ہ گا کںوہ کہ یےائی سهب

 ں میے تنقيد کرن۔ ، اپنی اصالح کروہے ںیہن

 collective خدارا ۔ ہے ےت آگئہماری قوم بہ

responsibilityاگر آصف زرداری ۔ کروہرہکا مظا 

 آپ ۔ ہے آپ کو دی ے نہ تو اللہے ںیہ عقل نکو 

  ہ۔ت شکریہت بہائی جان به ب۔وہ ے کام کر سکتہی

 اوپر ے اس کہ گا کںوہ کہ یں آخر میںمی

votingہے۔تر ہ تو بےکرا لی جائ 

 جناب ۔ر ڈ آف آرٹ پوائن:جناب معزز ممرب 

 ے کوئی يار يار کے ضمير صاحب نہسپيکر صاحب ی

 ہ ، یہے ٹ پارليمنہی ں۔یہ ےلفط استعمال کی

decorumہ۔ شکریں۔ خيال کریهکا کچ 

 Mr. Presiding Officer: The point is 

valid. Next Ahmed Javaid Sahib. 

 ه جناب سپيکر، کچہ شکری:جناب امحد جاويد 

م ہ ۔ گا ںوہ پيش کرنا چاں جو میںیہگزارشات 

 ے گںی دیهی کو بٹ اپنی سفارشات کمیہانشاء الل

ا ه مطابق جو ديکے اعداد و مشار کےلہ پے سب س۔

 کی ں سکولوں پرائمری میں پاکستان میہ کہےگيا 
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 ے جيسںیہ ےی آتهبghosts schools ںتعداد جن می

 کيا گيا ليکن جو point out ے سڈحکومتی سائی

 جب آپ ۔ ہے ہ زيادے سه تين الکہ وہےکل تعداد 

 ہی تعداد پندرہ تو وںیہ ے ليول پر جاتےکاجل ک

 natural ايک ہ یہے۔ جاتی ہی کم کی ره بےسسو 

drop out rateايک ہ ی۔ ہے natural drop out 

create جو طالب علم صرف وسائل کمی ہ کہےکرتا 

 ہ اس وجںیہ ںیہنfacilities ہ کيونکےکی کمی س

 ں اور تعليم میںیہ ہےو ر ہ drop out ہ وےس

continueجو ہ یے۔ کر سکںیہن vocational and 

technical educationے کں ان طالب علموہ یہے 

 further ان کو ہ کہے ہم ذريعہت اہ ايک بہے ےلی

educationہ اور معاش کا ايک ذريعےی دی جائهب 

  جو چند نقاط ه ساته ساتے اس کےی ديا جائهب

دی جاتی  fake degrees ہ کے گئےائٹه اںاوس میہ

 regulated، سليبس ںیہ ےوتہghost schools، ںیہ

 ے اس کںیہ جو نقاط ےوتا اور اس طرح کہ ںیہن

 ايک ہےا گيا ہ کہ یںماری سفارشات میہ ےلی

national commissionجو متام ےبنايا جائ 

vocational and technical education bodies 

وئی ہset upپر provincial level جو ںیہجو 

 set upپر  national level اور جو ںیہ ںوئیہ

کو working ، ان کی ےکرmonitorو  ان کںیہوئی ہ

monitorہ اور یےکر ensureپر جو ںاہ وہ کےکر 

standard of education ہ وہے upholdجا ےکی 

 اس کميشن کا ايک اور ه ساته ساتے اس کں۔یہےہر

 طورپر ےپروگرام کpilot ايک ہ ی۔وگا ہی هکام ب

 کی ٹ گورمننہےکر ديا جا چکا launch ے سےلہپ
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 ےتہم چاہ اور ہے stepا هت اچہيک ب جو اےجانب س

 ہ کےکيا جائfurther encourage اس کو ہ کںیہ

 vocational ہےinvolvement ٹگورمنن

educationجس طرح ۔ ںمی Education Minister 

Sahibںیہ نے پيسے پاس تو بس کےمارہ ہا کہ کےن 

 ے لیے کو کس طرح ايجوکيش کںم بچوہ تو ںیہ

 pilot ايک ے طرح س اسے نٹ تو گورمننںيجیهب

program launch پر آپ ںوہ چند جگںجس میہےکيا 

scholarshipsه ساته اور ساتںیہ ہے رےی دهب 

stipendکو جو ںان طالب علمو  ںیہ ہے رےی دهب 

institutesاس ۔ ںیہ ہے آکر تعليم حاصل کر رںمی 

 اور ہے کی ضرورت ےپروگرام کو مزيد وسيع کرن

 اس ۔ ہے کی ضرورت ے جانےمتام ضلعی ليول تک ل

 ں میں ان اداروہ کہےم بات ہ بعد ايک اور اےک

 ں ان میںیہ ے ادارےکvocational educationجو 

 full ے اپنہ اس وقت یہ کںیہات ہدو وجو

potentialطالب ہ کہ ايک یہے۔ کر رںیہپر کام ن 

م ہ ہ کہے ہ یہ اس کی وجہے۔ کی کمی ںعلمو

informal sectorںیہ ے ديتيجه کو بں بچوںمی 

 scholarship and جو ں اس میٹاور گورمنن

stipend اس کو ہےکا پروگرام encourageتو ےکر 

 اس ۔ گی ڑهےبinvolvement ہو automaticallyتو 

 خيال ےمارہ ہے۔کی کمی teachersه ساته ساتےک

 teachers’ training programايک   ںمی

initiateجس کی ےیہکرنا چاbasisہپر آپ اساتذ 

 ہ اساتذںمی schools ان ہ تاکںکریtrainingی ک

 جو ہ آخری نکتے۔کيا جا سکensureمی کو ہکی فرا

 اس ہ کںوہتا ہانا چاٹه اں دو نکات جو میہ بلکںمی
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 ے لیےم بات پاکستان کہت اہپروگرام کی ايک ب

foreign exchange earningsاس وقت ۔ ںیہ 

estimate3.5 ںمی 2007 ہ کہےا ہکيا جا ر 

billion dollarsےآپ ک oversea workers ےن 

remitهے تےکیinto Pakistanےاور پاکستان ک 

کا major foreign exchangeت ہاندر اس وقت ب

 ںکریinitiateم اس پروگرام کو ہ اگر ۔ ہے ہمسئل

 مليشيا اور کوريا ےجيسemerging marketsاور 

م ان ہ تو ےکيا جائtap ان کو اگر ںیہ

workersےج کر اپنيه بںاہکو و foreign 

exchange earningsی هکو بimproveں۔یہ ےکر سکت 

 ہے ہ یہ وںوہتا ہانا چاٹه اں جو میہآخری نکت 

 ںیہ حکومتی وسائل حمدود ہ کہےم سب کو پتا ہ ہک

 ں پاس ايک حد تک اس میےاور پاکستانی حکومت ک

involvement  م ہذا ہ  ل۔ ہے کی گنجائشprivate 

sectorہ عالوےک multilateral donors کی

involvementںاس می encourageجس طرح ے گںکری 

 ںاہ جو یے ادارہ وہ تاکہےUNICEF ياہے UNESCO ہک

 ںیہinvolved ے سےلہ پںپر ايجوکيشن می

education sectorآکر ہ  وںمی vocational  اور

technical educationں۔ی کردار ادا کریه بںمی 

 ، جی ہری شک:نگ آفيسرڈجناب پريذائی 

 ۔ضمير ملک صاحب

 بات ہر یه پں جناب می:جناب ضمير ملک 

 ےمارہ ہ گا کںی سی مثال دوڑوه گا اور تںکرو

کيا گيا  launch اندر جو پروگرام ے که سندہصوب

و هٹ ، بينظير  بے لیے کٹمنٹيپارڈخمتلف 
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 ں میےنه پر ديکںاہکيا گيا وlaunchپروگرام جو 

 لی ںیہ کالسز نےن ں لوگوہ آيا  سپيکر صاحب کہی

 آ ے لينے پيسہوat the end of the dayاور 

 ےکchequesا هم تٹا سسها اچڑ ايک بہ کيونکےگئ

throughاتنا شعور ں عوام میہ کہے ہتو بات ی 

 ںیہ ےآتprograms ے جب اس طرح کہ کےیہونا چاہ

 خاص طور پر ہےوتا ہا ہ مل رہ پيسںاہج

vocational and training programs ہ عوام یتو 

 ںیہ نے کی نيت سےنڑه پہ چلو ، وہ کہےسوچتی 

 اس کو ہےوکی ه عوام بہ کہے ہ صاف بات یے۔جات

 اگر عوام ہ کہے ہ بات یے۔یہا مکان چاڑی کپٹرو

 آپ ہ کہےدی جاتی facilityکو کوئی اس طرح کی 

 اور آپ کو آخر ے گںدیtrainingکو اس طرح کی 

وا ، پتا ہ ه سندےزار جيسہزار ؛ چار ہ پانچ ںمی

 اور ے آئںیہنstudents ں کئی کالٴسز میہچال ک

ا هتIT department ہا وهم تٹا سسه اچہ وںآخر می

 ےر کٹ کمپيوےا سا اپنڑوه تےنIT departmentتو

کا attendanceا ، هتsoftwareی ه يا جو بےذريع

 ےمارہ ے ليکن جو دوسرے تو بچ گئہا  وهم تٹسس

departmentsزکوة ےمارہتو جو ری ٹ زکوة منسںیہ 

 ںیہ ان کا تو پتا نںیہ ڑه تو ان پہ وںیہر ٹمنس

ITی ہ بات و۔ ے چال سکتںیہم نٹ سسہ تو یہکا ، و

 ۔ ےیہ شعور دينا چاہ عوام کو خود یہ کہےآجاتی 

 مت ے لیے کے صرف پيسہ عوام شعور دو کےلہپ

 ں بعد میہ پيسہ آپ کو ی۔و هنر سيکہجاو، اپنا 

 ےلہ پہ کںکم ايسا کری گا يا کم از ےمل جائ

 ہےی چيز هی اچه بہ یے۔تر کی جائہمعاشی حالت ب

ائی بات ه بے کرتا ليکن جو ميرںیہ خمالفت نںمی
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 جب مفت ہ کہے چيزہ اندر یےماری عوام کہکی ، 

ی ه آپ ب۔ رحمے مال مفت دل بں ناہےکا ملتا 

 اس کو ے تو جبائںوہی جانتا ه بں ، میںیہ ےجانت

 ؛ ہے ےی رائهت اچہ بے جائکياdiscussمزيد کو 

 اس ے۔نر ملہ کو ں لوگوہ کہے اس وقت کی ضرورت ہی

م خمتلف ہ ں اور بعد میےکرا لی جائ votingپر 

 ںیہ ے کٹ مسائل گورمننے اور جو مسئلےآراء س

م اس کو ہی اگر ه ابے۔ گں کر حل کر لیٹه مل بیہو

discussت ہ بں خيال میے تو ميرے گںیہ رےکرت

 ہنdiscuss جو شايد اس طرح ںیہل  مسائے مسئلےس

 اور ں کرا لی voting اوپر ے تو اس کںو سکیہ

 ےيج ديا جائه اندر اس چيز کو بےی کٹر کمیهپ

م ہ کر ٹه بیںی میٹ تعالی کمیہاور انشاء الل

 الئق و ے سارہ مآشاء اللںیہائی ه جو بےمارہاور 

 تعالی اس کو حل ہ تو انشاء اللںیہائی هفائق ب

 ۔ے گںکر لی

 ضمير ہ شکری:نگ آفيسرڈجناب پريذائی 

 ہے۔کر لی suggestion note آپ کی ےم نہصاحب  

 ۔سپيکر فواد ضياء صاحبےاگل

 ےنcolleagues ے مير:جناب فواد ضياء 

 ه کچں می۔ ہےمنائی کر دی ہ جذبات کی رےکافی مير

recommendations ہلی بات تو یہپ۔ گا ںوہدينا چا 

 ےکvocational and technical education ہ کہے

 جن کی ں جائیے پروگرام شروع کیے ايسےلی

industryے کےری کو لگانٹسڈو اور انہپت ه کںمی 

وا ہکا ايک چکر شروع کيا privatization جو ےلی

ماری ہ جو ہ کيونکے اس کو بند کيا جائہے
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vocational and technical labourر ه کدہی

نی م لوگ اپہ اگر ۔و گی ہبارآور ثابت 

industries privatizeہر یه تو پںیہ ہےکر ر 

labourاندر بارآور ثابت ے پر پاکستان کںاہی 

ائی  ه بےمارہ  ہ کہے ہ یpointال ہ پ۔و سکتی ہ ںیہن

 public private ےر نٹايجوکيشن منس

partnershipےمارہ ے سںاہکی بات  کی اور ی 

 ghost ں بلوچستان میہ بات کی کےائی نهنياز ب

schoolsاور ںیہ teachers کیavailabilityںیہ ن 

 ےمارہ جو ہے suggestion اس پر ميری ہے

skilled vocational technical workersےر کہبا 

 ہ اس کی باقاعدںیہ ے جا کر کام کرتںممالک می

Ministry of Overseas Pakistanisپاس ےک 

list ان کو جو۔ ہےوتی ہموجود ex-Pakistanisںیہ 

 as a ان کو ںیہ ےتہ واپس آناچاےر سہجو با

skilled technical teachers inductے۔کيا جائ 

 ے کHEC ےلہ تقريبًا  چار پانچ سال پہجس طرح ک

 جو ہا که پروگرام کيا گيا تہحتت ی

Pakistanisے نںوہ جنں ممالک میےر کہ  باهےت 

higher education ہی ان کو وهوئی تہحاصل کی 

 کی ےپاکستان آنpackage هےت اچہ بںیہ ےتہک

offerماری ہ اسی طرح جو ۔ی هدی گئی ت

vocational and technical labourی ه اس کو بہے

 ےکر سکت as a teacher inductآپ واپس آ کر 

 ںمیschools ہ کی کہ یےائی نه تيسری بات بں۔یہ

و ہ increaseت ہبdrop out level ے سہغربت کی وج

 ہ دی گئی کہیsuggestion اس کی ايک ۔ ہےجاتا 

stipend ؛ ےديا جائstipendا گيا ہ کے لیے ک



 32

 ںیہ ے آ جاتے لیے کے لينstipend لوگ  صرف ہک

 اگر عوام ہ گا کںوہمنائی کرنا چاہ راںتو می

 اس بات کی ۔الوهانا که تو عوام کو کہےوکی هب

practical implementation UNے ک underہافريق 

 ہ یے جس سںیہ ےوئہprogrammes initiate ںمی

 drop out level ے اس سہ کہےوتا ہثابت 

controlں ؟ سکول میہے کيا ہ و۔ ہےوا ہ meals 

studentsےتہ صرف کہ نے جس سںیہ ے جاتےکو ديئ 

وتا ہ drop out controlکا students ے آپ  کںیہ

 جو آپ کی ںمیcountries اس کی افريکن ہ بلکہے

food inflationی ه بہوcontrolتيسری ۔ ہےوتی ہ 

 جس کی ہےکا malnutrition پر ںاہ وہ کہے ہبات ی

 اس طرح تين ۔وگیہimprovement ںمیhealth ے سہوج

 meals آپ ںمیschools اگر ںیہوتی ہ cover ںچيزی

provide۔ جناب سپيکرہ شکریں۔کری 

 جناب سپيکر :جناب سفيان امحد جبار 

point of orderہ یے صرف فواد صاحب سںمی 

 جو ہے ٹ کونسی گورمننں گادنيا میںوہنا چاهپوچ

steel mills ٹ کونسی گورمننں؟ دنيا میہےچالتی 

  کا ٹ گورمننہ ی۔ ہے چالتی paper mills جو ہے

 ں کو کيوں  آپ ان چيزوں۔یہی نہ ہےکام 

privatize؟ جو ہے کر رںیہ نcommunist 

governments ہو believe ںیہ کرتی on state 

occupation of the institutions اور آج کی

  جو ہے ںیہی نهب communist governmentsکوئی 

state own ۔ کوں ايسی چيزوںیہکرتی 

 اس کی ں می:جناب فواد ضياء 

clarification جس ںمی ۔ گا ںوہدينا چا point کی
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 جب ہا که تہ یہا وها تہ رہی کرنا چاہطرف نشاند

تو کافی ہےوتا ہ ہکوئی ادارprivatizeکوئی 

 ۔ ہےو جاتی ہ روزگا ر ے اس کی ليرب آ کر بہادزي

 ےتہکرنا چاprivatize اگر آپ ہ کںوہتا ہ چاںمی

 ہ کں شرائط پر کریے ايسه ساتے تو ان کںیہ

 ۔ ہ شکری۔وہ ہ روزگار نے بہ وہےماری جو ليرب ہ

 A Honourable Member: Point of 

clarification. 

 ٹگورمنن کونسی ہکيا ک point raise جو ے نںوہان

 ے ؟ اس لیہےيل مل چالتی ٹ جو سہے

privatizationتو ہےی ہکی طرف جا ر kindly اگر

 جو سب ہ تو امريکںیهديک global recessionآپ 

کی وکالت کرتا  free market economyا ڑ بےس

 يا جو ںیہ institutions جو ے اپنے نںوہانہے

banks ان کو ںیہ  nationalize کافی حد تک کر

ی ڑی بڑ يا جو ان کی بGeneral Motorsرديااو

companies ے لیے ان کہ وںیہ general 

nationalization ی ٹم الہ ں۔یہ ہےکی طرف جا ر

ورا ڈنڈهکا privatizationم ہ ں۔یہ ہےطرف جا ر

 ہ۔ شکریں۔یہ ہے رٹپی

   جناب سپيکر ۔جناب سفيان امحد جبار 

 I want to give a point of personalصاحب 

explanation. 

 ےلہ جبار صاحب پ:نگ آفيسرڈجناب پريذائی 

آپ  ں۔یہ ے بعد بولتے اس کںیہ ےاجازت ليت

 ۔ نياز مصطفی صاحبں۔یهتشريف رک
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 جناب سپيکر صاحب :جناب نياز مصطفی  

 then I will گاں جنرل ايجوکيشن پر بات کروںمی

take vocational training specifically.ہک 

 ہ وہ کںیہ ںر پر تين ضرورتیانسان کی بنيادی طو

 اور ےی زندگی گزاره، اچےی کمائٹروزی اور رو

 کا ے اور معاشرےی عکاسی کره کی اچےمعاشر

useful memberجس ں میے معاشرےمارہو ليکن ہ 

 تو ں چيزیه کچںی اس میہقسم کی تعليم دی جار

 ليکن بنيادی طور پر جو ںیہ آتی ےضرور سامن

 ۔ ہے ديا جاتا ڑوهچ هے اس کو پيچہےاصل مقصد 

 ںلیvocational educationم صرف اور صرف ہاگر 

 صحت ہ وہےر جو ٹاکڈ ہ کے گںیه ديکہم یہر هتو پ

 Medicine  ليکن ہے کام تو کر سکتا ے لیےک

itself is not health. ےم اس طرح سہاگر 

م ہ کو ں کرداروے کں جب تک انسانوہ کںیهديک

 Education Minister ےمارہ ہ ، یں کریہتر نہب

Sahibبار بار شعور کی بات کی تو ے ن who is 

responsible for this one.ماری ہی تو ه بہی

 اس طرح ہ وہ کہےوتی ہresponsibilityحکومت کی 

کو students ے اپنں دیstandard educationکی 

 ه سيکں سب چيزیہ یہ وہ کو تاکں بچوےاپنی قوم ک

 ہ زيادے لیےمارہ جو ہے بنيادی  مقصد جو ں۔سکی

helpful  ہ  کہے ہ یہ وہےو سکتا ہثابت 

character کیeducation evaluate۔ ےکی جائ 

 ه ساته ساتےک vocational education کو ںلوگو

 ے کںاہ یے۔ايا جائهسيکpatriotism ه ساتےملک ک

ر ہر باه تو پںیہ ےحاصل کرتeducation ںاہلوگ ی

 ںیہ ےوتہ لوگefficient هے جو اچںیہ ے جاتےچل
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 ے سںاہ یںیہ ےوتہلوگ  efficient ےر والہجو با

 پر اگر صحيح طرح کام ں ان سب باتو۔ ے جاتےچل

ماری ہ ہے۔و سکتی ہdevelopmentی هی اچڑ تو بےکر

educationجو بنيادی ںمی flawتا ه مسجہ یں میہے

و کوئی ہوا ہ کيا ے ايم اے ايک شخص جس نہ کںوہ

master degree ڈ اپنی اس فيلہکن وو ليہوئی ہکی 

 ں۔وہر ٹ ماسں میہک   کر سکتا claim ںیہ نہ یںمی

 ہے  چاے۔یہکرنا چاimprove ںمیہاس چيز کو 

whatsoever the case may be, I mean 

vocational educationہ وہےو ، چاہ general 

education ہ وہےو ، چاہ economics  کی

education و کسی قسم کی ہeducationں میو  اسہ  

 ے کٹ اور بجےیہکرنا چا proceedی طرح ه اچںمیہ

ا سا ملک ٹوه نيپال کتنا چہ کہے ہ یے سےحوال

 ے اسںیہ کم ےی کنته بresources ے  اور اس کہے

7 percent ہجب ک ہےوا ہا ه رکہی زياده بےس 

ی ه مشرف صاحب جتنا بہ اور یہے2.4ماری طرف ہ

claimم ہ ہ کںیہ رےکرتeducationکر ہی ے لیےک 

ی ہکم above ےس1977 ہ یں۔یہ ہے کر رہ، وںیہ ہےر

ا سا ڑوه تے آکں می2005 ہ اور یہےوا ہ

improveے تو اس بارہےنچا ہتک پ2.4ی ه بہوا وہ 

 ے اس حوالہ کہےrequest ہ ميری یے سٹ گورمننںمی

 ںکریspecifyکو budget ايک تو ہ کں کام کریےس

 in the local ںکریmaintainکو disciplineاور 

area specifically.ںیه ديکںاہی capitalتو ںمی 

 lower schools ںاہ ليکن جہےو سکتا ہا هت اچہب

 ghost ہ کهے تہےائی بات کر رهجس طرح فواد ب

schoolsگا، ے کون کام کرے لیے ان کںیہ 
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 اگر ۔یہ رںیہ نےلresponsibility ٹگورمنن

 اور اس پر ےل responsibility اس کی ٹگورمنن

 ۔ ہےو سکتا ہ ها کچڑ تو بےص طور پر کام کرخا

 ۔ گاںوہ ايک شعر عرض کرنا چاںمی

خداوندان   يا رب هے مجہےشکايت    

  ےمکتب س

 خاک ہے رے کو دںين بچوہسبق شا   

 بازی کا

 ہ۔شکری

 جی جناب :نگ آفيسرڈجناب پريذائی 

 ۔اعصام رمحانی 

 آپ کی ں می:جناب حممد اعصام رمحانی 

respectں می point of order raiseکرنا ںیہن 

ی ٹی سی پارڑوه آپ کو تںا مگر میها تہ رہچا

ی کی ٹ، گرين پارںوہا ہ رہپاليسی کليئر کرنا چا

م لوگ ہ ں اس میہےی پاليسی ٹجو پار

privatization advocate مگر جو ںیہ ےکرت 

growing global financial crisisاور اس ںیہ 

وتی ہchange ں چيزیہ کےوئہ ےته حاالت ديکےوقت ک

 it is in the national ے سہ اس کی وجں۔یہ

interest for the nationalization of 

certain industry in Pakistan.بات ہلی یہپ 

clearنا ہ کہ یں دوسری بات می۔ ںوہا ہ رہکرنا چا

پر point ےکresolutionم لوگ ہ اگر ںوہا ہ رہچا

کی بات Uniformity ۔ گاہےم رہ اہ تو زيادے گںیہر

 .after the break ہ انشاء اللے گں کریےم آگہ

 technical andی هوئی تہ پر ںاہمگر بات ی

vocational educationہےی ٹ جو رولنگ پارےس 
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 ۔ ہےو گئی ہ distract بالکل ے سڈاس کی سائی

  ہےو گئی ہت پريشانی ہ بهے مجےتيسری بات جس س

 ہ کہے بات ہ یہو گيا وہ افسوس ہ زيادهاور کچ

 هڑے کہ دفعہ وںیہEducation Minister جو ےمارہ

کی technical education ں  لوگوےم نہ اور ےوئہ

 بلوچستان  technical educationبات کی اور 

 کئی ںیہ نہ بات کی اور ايک دفعں میے بارےک

 ںمیہ ۔کيا retaliate صرف ے نںوہ ليکن ان ہدفع

explainےمارہ ں۔یہ ے کيا کر سکتہ وہ کںتو کری 

 ، کيا ہےو سکتا ہ کيا ۔ ہےleverage کتنا ےلی

 ذرا بلوچستان کو  pleaseو سکتا اور ہ ںیہن

highlightا ڑت بہ بہ یہ کيونکںکریmatter of 

concern ہ۔ شکری۔ ہے 

  ضمير صاحب :نگ آفيسرڈجناب پريذائی 

 ںائم دیٹ آپ کو ںمیendم ہ ، ں کر لیٹآپ نو

 ۔ گل بانوہ حمرتمے۔گ

کنيکل ٹ! جناب سپيکر صاحب: گل بانوہحمرتم 

 اور جس طرح ہےimportanceايجوکيشن کی جو 

 ، اس ہےا ہکيا جا رignore ے اسں ملک میےمارہ

 ہ کہے لگايا جا سکتا ے اس بات سہکا انداز

 only one student out of five ںپاکستان می

can reach to university. It means 80 

percent students just complete their 

metric education.ےاوس سہ اس ہے ہميرا سوال ی 

 ۔ ہےکا کيا مستقبل  percent students 80 ان ہک

 ، ان کا ںیہfutureکا  Pakistanجو  students ہو

 ۔ آتا ںیہ نظر نں میfuture Pakistanاپنا کوئی 

 ے ذريعے کhuman resources ںپوری دنيا می
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development ۔ ہےی کی جات Especially 

developed countries 50 ںمی% earning  ان

human resources ری کا ٹسڈ اگر انں میے لیےک

 .I think it is better تو ںلفظ استعمال کرو

Pakistanںمی human resource industryاوپر ےک 

 technical تک ںاہ جہے۔وا ہی کم کام ہت ہب

vocational institutions کیquality wise اگر 

  تو ےی جائه ديکquantity، اگر ےبات کی جائ

 آپ ايک با مشکل ںس میٹرکٹسڈ هپانچ چ

vocational or technical educational 

institute ں اس می۔ ہے نظر آتا physical 

facilities ںیہ ںیہنabsenteeism of teachers 

 ںیہ buildings، اگر ںیہوتی ہ ںیہنگز نڈ بل۔ ہے

 ے لیےاس کproper planning and policyايک 

 لينا  stepا ڑ بے کو جو سب سٹ گورمنن۔وتیہ ںیہن

کو  vocational institutes متام ہکےیہچا

superviseاپنی ايک ے۔کرئ clear policyے بنائ 

 ہ وpercent 80 لوگ،  %80 ے پاکستان کہتاک

 ہ وہے آتا ںیہنوجوان جن کا کوئی مستقبل نظر ن

 ايک طرح ے لیےکdevelopment کی ی پاکستانهب

 vocational دوسرا ں۔ بن سکیہکا حص

institutions  اورtechnical education  کی 

importance ہ کہےی ه اس طرح بں پاکستان می 

 about 66.6 percent people are ںپاکستان می

living in rural areas.ی کسی ہ ے تو ويسںاہ و

 تک کی  Boys ں۔یہتی وہ ںیہ ن facilitiesقسم کی 

 ںیهکا اگر آپ ديکgirls آتی ليکن هبات تو مسج

 only 17.95 girls can read and ںتو سندی می
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write ماری ہ تو اس حد تکilliteracy level ہے 

دی  vocational training موقع پر اگر ے ايس۔

  strong partی ايک هب women تو ںجائی

Pakistan  کیdevelopmentں۔یہ سکتی  کا بن I 

just suggest here ہ ک supervision strongly  

 ے۔یہونی چاہ clearer policy اور ےیہونی چاہ

 ہ۔شکری

 ہد اللہ جی زا:نگ آفيسرڈجناب پريذائی 

 ۔وزير صاحب

 Mr. Zahidullah Wazir: Mr. Speaker 

no one denies the importance of skilled 

labour in the industrial development of a 

country and these skilled labour would 

come from these technical and vocational 

training institutes but the dilemma of our 

country is that we treat and we have 

always treated education as a step mother 

and the technical and vocational training 

education institute is a double step 

mother. And I would like to pin point to 

very important problems. One of the 

problem is that there are high standard 

vocational institutes whether they are on 

paper or functional. And the second is 

that technical education is for those 

students who are not given admission in 

other field. So, those student s they come 

to these training and vocational training 

institutes they are not good students.  
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So, now I would like to give two or three 

solutions. One of the solutions is that 

there should be high standard technical 

and vocational training institutes should 

be established in the country so that good 

students go to these institutions and they 

play their role in the development and 

industrial development of the country and 

incentives should be given to the students 

and the teachers as well so that these 

institutions are attractive for 

intelligent students. Number third, some 

of the subjects of social sciences like 

political science, like sociology, like 

philosophy should be included in the 

curricula of these institutions so that 

the primary purpose of education is 

awareness, which is the furnishing of 

technical, critical and radical skew of 

the students and the broadening of once 

mental horizon of the students is 

fulfilled. So, the inclusion of some of 

the subjects of social sciences should be 

there. The primary purpose of education is 

awareness. If there is awareness in the 

people they would be collective conscious, 

when they are collectively conscious they 

would play more important and more 

assertive role in the development of the 

country. Thank you Mr. Speaker. 
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م ہ  ضمير صاحب :نگ آفيسرڈجناب پريذائی 

 ’visitorsماری ہ ۔ ںیہ ےائم ديتٹی آپ کو هاب

galleryپروفيسر الئيق امحد صاحب تشريف ال ں می 

  خوش آمديد ٹم ان کو اپنی پارليمنہ ںیہ ےچک

 ں۔یہ ےتہک

Now I request Mr. Prime Minister to wind 

up the resolution. 

 آف ٹب سپيکر  پوائن جنا:جناب ضمير ملک 

  ہ کںوہا ہ رہ معلوم کرنا چاہ یں می۔ر ڈآر

telephonic resolutionکيا ں میے بارے ک 

 ہے۔رولنگ 

ی آپ ه  اب:نگ آفيسرڈجناب پريذائی 

 ںیہ ہےبول رLeader of the House ںیهتشريف رک

 ے۔ گںائم دیٹ بعد آپ کو ےاس ک

 سپيکر ہت شکریہ  ب:جناب وزير اعظم  

 ں میہ کےلہ پے پر اس سںاہ ی۔صاحب 

resolution کیspiritه پر کچںاہ یں۔ پر بات کرو 

 پر ںاہ یہے۔ت ضروری ہ کی وضاحت کرنا بںباتو

 ںیہ پر نڈکی سائی debate privatization ہچونک

 اندر ےک debate اس کو members هی ليکن کچهت

ماری ہ ہ کں بات واضح کر دوہ یں میے۔ کر آئےل

 کو manifesto ے اگر آپ اس کےہی ٹجو بليو پار

ی ہ ے تو شروع سں تو اس میںیها کر ديکٹها

Pakistan ے ک strategic کو ں ادارو 

nationalizeجب ہ  بلکہے کی بات کی گئی ے کرن 

 لوگ ہا تب یهوا تہ ںیہن economic mess start ہی

privatization ہم یہ اور  اب هے تےکی بات کرت 
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nationalization ےلہم پہ ں۔یہ ےو گئہر  اوپےک 

 ںیہرين ہ ما economic جوےمارہ، ےی سہ

nationalizationم اس ہ ہ  تاکهے تہےکی بات کر ر

messں۔ جا سکیہ نں می 

 point of ميرا :جناب اعصام رمحانی 

order ی ٹ اپنی پارے نں میے اسی لیہ کہے ہ ی

 ۔یهپاليسی کليئر کی ت

 Mr. Presiding Officer: Right. Point 

of order is valid. 

 جناب سپيکر، ہ شکری: جناب وزير اعظم 

  speech ے نEducation Minister ے پر ميرںاہی

ی ٹم اس گرين پارہ ہا کها تہ کے نںوہکی تو ان

 ںیہ ے کرتtotally agree ے س resolutionکی 

 ےاور فواد ضياء اور امحد جاويد صاحب کی طرف س

م ضرور ہ جن کو ں آئیvalid suggestionsی ہت ہب

 ے۔ گں شامل کریں کی پاليسی میٹاپنی گورمنن

 جب ہےوتا ہ پر ںاہ وهسپيکر صاحب، دک

suggestions ہم یہ اور ہے کو شامل کيا جاتا 

 ليکن ںیہ ے کرتagree ےم اس سہ ہ کںیہ ےتہک

 ہ کہےا جاتا ہ کہ یے لیے تنقيد کےتنقيد برائ

 اور ہے کر رہ نsuggestions includeم آپ کی ہ

 ےمارہ ہ جب کںیہ ہے کر ر retaliateم صرف ہ

م ہ ہا کها تہ واضح طور پر کےسپيکر صاحب ن

agreeاور آپ کی ںیہ ے کرت suggestions کو 

 ه ساتے  جناب سپيکر صاحب اس کے۔ گںشامل کری

 ں اگر بلوچستان میہ کہےنا ضروری ہی ايک بات کہ

ghost schools  ںیہی ه بں ، پنجاب میںیہ 

ی ه بں اندر میے ، سرحد کں میٹيکی بيلسرائ
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 ے که تو اگر سندںیہی ه اندر بے که، سندںیہ

 تو اس ہےل کو بنياد بنا کر بات کی جاتی ڈما

 ےی صوبه پاکستان کسی بہ کہے ںیہ نہکا مطلب ی

 ۔ ںوہ ہے کر ر ignore اندر ےکو ايجوکيشن ک

 کی بات کی ٹ بجے نيپال کہ کہے ہدوسری بات ی

 جو ںیہ ںیہ نہل کی دفاعی ضروريات وگئی تو نيپا

 populationی نيپال کی ہ ہ نںیہپاکستان کی 

 ے آپ اس کو پاکستان کی پاپوليشن سہ کہےاتنی 

compareی ہم اس طرح ہ ں۔یہ ے کر سکت 

phenomenally Pakistan کا education budget 

 جتنا اس وقت ے کر سکتںیہ ن increaseاتنا 

 ں آخر میںجناب سپيکر می ہے۔وا ہ کيا ےنيپال ن

Vocational training institutes اوپر ے ک 

 ےم بالکل اس کہ ہ کںی پاليسی واضح کر دوٹپار

وتی ہ کم unemployment ے اس سہ کيونکںیہ ںحق می

 ے اور سب سںیہ ے آت remittances ے، اس سہے

 ے کو اس وقت بد امنی اور بےمارہ ہی بات کڑب

ذرائع   alternative کو  انہ کہےچينی کا سامنا 

ی بغاوت اور هی به کبہ تو وے  روزگار کے گںملی

 fullyم ہ تو ے گں جائیںیہ چينی کی طرف نےب

support اس ںیہ ے کرت resolution کو اور ميری 

 کرائی  voting اس پر ہ کہے درخواست ےآپ س

 کر ا approve ےاوس سہم اس کو ہ ہ تاکےجائ

 ں۔سکی

 جی ضمير صاحب :فيسرنگ آڈجناب پريذائی 

 ں۔یہ ٹ پاس صرف دو منےآپ ک

ا سا ٹوه جناب ايک چ:جناب ضمير ملک  

 law telephonic کيا کوئی ہ کہے ہمسئل
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resolutionہ کيونکہے کا حق ديتا ےيجنه ب 

 ںاورنگ زيب مری صاحب تو اس وقت ايوان می

 فون ہ کيا ی۔ آ گئی ے کيسہ اور یںیہ ںیہموجود ن

 ں۔ کر دیclear هے جناب مجہیيج دی گئی؟ هپر ب

 movers باقی :نگ آفيسرڈجناب پريذائی 

ی اس کو شروع ہ ے نںوہ اور انںیہ پر موجود ںاہی

 Now I will get of House about۔اهکيا ت

resolution اس پر ہ ک voting يا ےکرائی جائ 

 ريفر کيا ں  میStanding Committeeاس کو 

سعيد صاحب موجود ر امحد جاويد، حمسن ٹ مس۔ ےجائ

  resolution ہ یے تين اراکين کی طرف سہ ، یںیہ

 that is تو ںیہ موجود ںاہی اور دو لوگ یهآئی ت

sufficient. Now I will get sense of House 

 ےی کی طرف اسٹ يا کمیے کرا لی جائvoting ہک

 ؟ےريفر کيا جائ

The motion was put before the House. 

(The resolution was passed) 

 

 Mr. Presiding Officer: The 

resolution stands passed. Now I will 

request our guest speaker Professor 

Laeeque Ahmed Khan a renowned educationist 

and has been working with various academic 

institutions in both private and 

government sector to please come to 

rostrum give a big hand to him. 
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مان ہم (پروفيسر ليق امحد خان 

ر سپيکر ٹجناب وزير اعظم صاحب، مس):خصوصی

يرين آپ سب ٹ اور پارليمنہصاحب، اراکين کابين

 ہے ہات ی اتفاق کی ب۔ سال کی مبارکبادےکو نئ

 ه ساتهر تقريبًا ساتڈن عيسوی اور اسالمی کيلہک

 ہےر کی تين حمرم ڈن آج اسالمی کيلں۔یہ ےوئہشروع 

 ے آپ کہی ہے۔لی جنوری ہر کی پڈنيلاور عيسوی ک

ا هيجا ته بهےا مجڈا ايجنڑ کی ايک ملبا چوےادار

 ں تو میہے۔ بات کرنی ے ان موضوعات پر آپ سہک

 ے نںوہ جو انں چل سکوہ تو شايد نےاس ترتيب س

 گا آپ ں ضرور عرض کروں میہ ليکن یہے دی هےمج

 تين ہ وہےعليم کا نظام تمارا جو عام ہ ہ کےس

، ہےال پرائمری سطح ہپ ہے۔ پر مشتمل ںمرحلو

، ايف ايس سی ے ايف اہجوکہےدوسری ثانوی تعليم 

 جو ہے بعد اعلٰی تعليم ے اور اس کہےتک جاتی 

، ايم ايس سی، اجنينيئرنگ، ے، ايم اےبی ا

ری اور ٹسٹنڈايگريکلچر، تعليم حيوانات، 

 ہے۔ تک پرائمری تعليم کا تعلق ںاہ جہے۔کامرس 

 ےس1947م آج تک ہ ہ کہےبات پر  حيرت اس هےمج

 کو ں بچوےسال ک9 ےس5 ںسال می61 کر ےل

 ہحاالنک ں۔یہ ےپرائمری کا مستحق قرار ديت

 پرائمری تعليم ںکی تعليمی پاليسی می1959

ذا، اب ہ ل۔یهسال کر دی گئی ت5اکر ڑه بےسال س4

سکول  ں بچوےسال ک10 ےسال س5 ہ بلکںیہن9 ےس5

 ےفتہ ےلهی پچه تک ابم آجہ ليکن ے۔یہونا چاہ ںمی

 ے کاغذات شائع کئے اپنےتک جو وزارت تعليم ن

 کو پرائمری ں بچوےسال ک9 ےس5 ں ان میںیہ
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 ےس1959 ہ ی۔ مستحق قرار دياے لئےتعليم ک

 آکر ايک ے نںوہ تو انے آئںمی1958ايوب خان 

شريف کميشن بنايا ايس ايم شريف صاحب اس 

 ےک ان هےری تعليم تٹ وفاقی سيکرں میےزمان

 پرائمری تعليم ہ سوچ کر کہ یںاس می ۔زير صدارت

 کر ديا ہ اضافں ايک سال اس میہےسال ذرا کم 4

کا جب پرائمری تعليم حاصل ڑسال کا ل5 تو ےجائ

 اس ۔وگیہتر ہ گا تو شايد اس کی علميت بےپاس کر

سال کر 5 ےسال کی جبائ4 پرائمری تعليم کو ےلئ

 ۔ کر دياےنيچل کا ل سکوڈ اايک سال می۔ديا گيا

 ہسال کا ر3 ہ وہےل سکول جو ڈمارا میہ ہچنانچ

مارا ہ ے نںوہان ںیہ اسالمی مدارس ےمارہجو  ۔گيا

ا اس کو استعمال کيا ه تہثجو عام تعليم کا نق

 تعليم ے ان کہال مرحلہاور ان کی ابتدائی جو پ

 ے ان کںیہ ےمارہمراحل جس طرح 3 جس طرح ہے۔کا 

 پرائمری ہ جوکہےتب  مکےلہ پںاہ ے ان کں۔یہی هب

 ثانوی ہ جوکہے ہ بعد مدرسے اس کہے۔تعليم 

 ہ جوکہے بعد دارالعلوم ے اور اس کہےتعليم 

 ہے۔ باقی تعليم دی جاتی ںاہ اور جہےی ٹيونيورس

 ں مکتب میےمارہاس کو  ںیہسال 4 جو ےلہپ

م ٹ انگريزی سسےم اسہ اور ںیہ ےتہ کہابتدائی

 کی ے مدرسےاپن ہ وں۔یہ ےتہ کئمری تعليم پراںمی

 ےته رکہسال کا متوسط4 بعد ےسال ک4 ہابتدائی

ل ڈم میہ جس کو ہے۔ متوسط لفظ درميان کا ں۔یہ

 ہسال ر3ا اب ه تےلہسال پ4 ےلہ جو پںیہ ےتہک

 اور ںم میہا سا فرق ڑوهذا، اب تہ لں۔یہ ےگئ

 آ ق ايک سال کا فرں کی تعليم میںاسالمی مدرسو

 اور اسالمی ہےسال کا 3ل ڈمارا میہ ہ کہےگيا 
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 بعد ےاس ک ہے۔سال کا 4ل سکول ڈ کا میںمدرسو

 ہے برابر ےرک کٹ جو میہ ثانوی عامہےان کا 

 ہ ثانویہے بعد اسالمی مدارس کا ےاور اس ک

 بعد ے اور اس کہے برابر ے کےخاصاجو ايف ا

 اور ے بی اںیہ پاس سندات ے جس کہےدارالعلوم 

 ہے۔کی سال 16 اور ان کی تعليم ںیہ ے کےايم ا

 اسالمی ہسال16 ے صدر ضياء احلق صاحب نےاسی لئ

 سيکولر ہسال16 ے کی تعليم کو اپنںمدرسو

 ے۔ لئےا مالزمت که برابر قرار ديا تےتعليمم ک

 ںاہ ےمارہ ہے۔ ںیہ نے لئے تعليم کہندڈ آےآگ

 آف ٹيوٹی ٹ انسںی میٹاجنينيئرنگ يونيورس

، اس کا جو لوگ ہے ہاجنينيئرز ايک ادار

privately diplomaے مالزمت کںیہان ںیہ ےکرت 

 برابر تصور کيا ےبی ايس سی اجنينيئرنگ ک ےلئ

 ں ايم ايس سی اجنينيئرنگ میہ ليکن وہےجاتا 

 ںیہ جا نں اعلٰی تعليم میے۔ سکتے لںیہ نہداخل

 ہے ہپلومڈ صرف مالزمت کی حد تک ان کا جو ےسکت

 اسالمی ے اسی طرح سہے۔ برابر ے بی ايس سی کہو

ماری سيکولر تعليم ہسال کی تعليم 16کی ارس مد

 ے۔ لئےصرف مالزمت ک ہے برابر ےسال ک16کی 

 ےسال ک60 ں پرائمری تعليم میہ کہے ہبدقستمی ی

 ں پرائمری سکول میےفيصد بچ66ی صرف هبعد ب

 ےکول کی تعليم س سےفيصد بچ34 باقی ں۔یہ ےجات

ی ه بے سںفيصد می66 اور اس ںیہ ےتہحمروم ر

 ں سکول میہ وںیہ جو ےفيصد بچ33عنی فيصد ي50

 ے پانچ سال سہ وے۔ کرتںیہ تعليم مکمل نںپانچوی

 ہوا کہ ہ اس کا مطلب یں۔یہ ے جاتڑوه سکول چےلہپ

 ےفيصد ايس33 صرف ے سں اور طالبات میہطلب100
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سال کی پرائمری تعليم 5 ے سکول کہ جو کںیہ

 افراد ہ ناخواندہ وںیہباقی جو  ں۔یہ ےمکمل کر ت

 ہےوتا ہ ہت عرصہسال ب60 ں۔یہ ےو جاتہ شامل ںمی

 ايک ںمی1959 ں پاليسياںسال می60ماری ہاور 

 ضياء احلق ںمی1979ر ه آئی، پںمی1969ر هآئی، پ

 ںمی1998ر ه آئی، پںمی1992ر هصاحب کی آئی، پ

ی ہال کام یہ پے سب سہے تو جو حکومت آتی ۔آئی

ی ه بہ اور وہے ديتی ے پاليسی دہ کہےکرتی 

 عوام الناس کی ہ کے اس لئں۔یہ ےسی ديتپالي

ر حکومت ہتو  ں۔یہی نہ ہے ںتعليم میدلچسپی شايد 

 دو اس ے دےلہ تعليم کی پاليسی پہ کہےتی ه مسجہی

ی چل ه اور کام بںیہی نه گا بےپر کوئی بول

م سب ہ ہ چنانچ۔ گیے ايک تبديلی آ جائ۔ گاےجائ

 آتی ںمی1959ايوب خان کی پاليسی جو  ےلہ پےس

ی قائد اعظم ه ايک شخصيت تےلہ پے ليکن اس سےہ

 ايک تعليمی ںمی1946 ے نںوہحممد علی جناح کی جن

ا ه کام سونپا تہا اور اس کو یهکميشن بنايا ت

 ںمالقات کری ں میڑهی علی گٹ مسلم يونيورسہ وہک

 نظام ے اسالمی ملک کہ نوزائيدے اور ايک نئےگ

ميشن  کہ وے بدقسمتی سے۔ گںتعليم کو ترتيب دی

 ںندؤوہ ں میڑه علی گہ کے مل سکا اس لئںیہن

کو 1947اگست 14 ے۔وگئہمسلم فسادات شروع 

 ے آيا اور قائد اعظم نںپاکستان معرض وجود می

 ے نںوہ اس کميشن کا ذکر کيا جو انںکسی حمفل می

فضل الرمحان صاحب  ں میے اس زمان۔اهبنايا ت

 ے نںوہ انهے وزير تعليم تےمشرقی پاکستان ک

 ںوہدمسرب کو ان2اور  بات سنی ہئد اعظم کی یقا

لی آل پاکستان ايجوکيشن کانفرنس کراچی ہ پےن
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رين تعليم ہما103 تقريبًا ںجس می ۔ منعقد کیںمی

 اس ے اور مغربی پاکستان سےمشرقی پاکستان س

 مشرقی ےمارہ ہی کہ رہ بدقسمتی یے۔وئہ شامل ںمی

 ے که سندےمارہاور  ے نںائيوه بےپاکستان ک

اور ان کا اعرتاض  اعرتاض کيا ہ یے نںائيوهب

 ں میںم تو اپنی عدالتوہ ہا کهی تهشايد جائز ب

 اپنی عالقائی زبان ں میں سکولوےاور اپن

 اردو ے لئےم خواندگی کہ تو ں۔یہ ےاستعمال کرت

 ےمارہ ہ کے اس لئں۔یہ ے استعمال کرسکتےکو کيس

 کوئی اور زبان ےجس ہےی اردو ايسی ه بےلئ

 ے نںوہتو ان ہے۔ی يا چينی يا جاپانی انگريز

 ںیہ ںیہ تيار نے لئے کےم ماننہ ہ جناب یہا کہک

 کوئی ے لئےخواندگی ک اوپر ے آپ قومی سطح کہک

لی تعليمی ہ اس پہ چنانچں۔صاب بنائیايک ن

 ں صوبائی حکومتیہوا کہ ہ یہفيصل ںکانفرنس می

 الال ے پنجاب نہ چنانچے۔ گںخواندگی کو فروع دی

می بنائی اور لوکل ڈ اندر ايک اکیے کموسٰی

 ےا اس که تہ کا ادارں جو مقامی حکومتوٹگورمنن

يعنی  ۔ دياے دہمتام خواندگی کا شعبهزير ا

 اسی طرح ۔اه رکںیہ اس کا تعلق نےتعليم س

 حتت ے کے حمکمے سوشل ويلفيئر کںمیبلوچستان 

 ں حيدر آباد میه سند۔ ديا گياےخواندگی کو د

متم ہا اس کو اس کا مه تہادار کا ےنصاب بنان

 جات ہی حمکمهی به خواندگی کبہچنانچ ۔بنايا گيا

 دوسرا ہے۔ بات ہ ايک تو ی۔یہ رںیہ نہکا حصتعليم 

 مردم ہلی مرتبہ پں پاکستان میےم نہ جب ہ کہے ہی

 بعد ےر دس سال کہ ہوئی کيونکہ ںمی1951مشاری 

 اور دس سال ہےوتی ہ ںر میهمردم مشاری دنيا ب
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وتی ہ کی مردم مشاری ں لوگوے اوپر کےاس ساور 

مردم مشاری census law پاکستان کا جو ہ چنانچہے۔

اس وقت  ۔واہ پاس ںمی1949 دمسرب ہ وہےکا قانون 

 اس کی منظوری ں جنوری میے گورنر جنرل نےک

 ےا پوره ديکےم نہ، ليکن جب ں دیےی دهب

 ںیہئی افسر ايسا نظر ن کوںمیہتو  ںپاکستان می

 جنوری ہ چنانچ۔وہ ہس کو مردم مشاری کا جتربآيا ج

 census ہے جو ہدہ عہ یہ کيا گيا کہ فيصلںمی1950

commissionerےکا اس کو بين االقوامی سطح ک 

 اس ےم نہ ہچنانچ  ے۔کر ديا جائadvertiseاوپر 

جو اس وقت Mr. Slade ديا اور ايک ےار دہکا اشت

ال ہ پاکستان کا پےم نہ ان کو هے تںجرمنی می

census commissionerہہ کں تو میہاب ی ۔بنايا 

 ۔اه تںیہا يا نه اس کا علم تںیہ انہ سکتا کںیہن

 ںاہ ےمارہ اور ںیہم ايک مسلمان ملک ہ ہاحلمدلل

م قرآن کی تعليم ہ اس کو ہے جو ہسال کا بچ5,6

 ےمارہ قرآن کريم تو ہچنانچ ں۔یہ ےضرور دلوات

رآن حکيم  قہکا بچ5,6,7,8 ں۔یہ ے سکتڑه پےبچ

 ں۔یہ ےواتڑه پںم مسجد میہ ہ کيونکہے۔ ليتا ڑهپ

 جو ےنSlade Sahib ں۔یہ ےواتڑه کر پهر رکٹيوٹ

 شخص ہ وہی که تہ یہتعريف کی وخواندگی کی 

 ايک عبارت ں زبان می گا جو کسیےالئہ کہخواند

 اب ۔وہ سکتا هو اور ايک آسان خط لکہ سکتا ڑهپ

 ں مسجد میںیہ ےتڑه لوگ جو مناز پہو ہ کہےر ہظا

 ں۔یہ ياد ں سورتیه تو زبانی کچںیہ انں۔یہ ےتڑهپ

 ےتو اس ک ہے۔ی کو ياد هاحلمد تو کم از کم سب

 ںمی1951 مردم مشاری کی تو ے نںوہحتت جب ان

 ےسال گزر گئ10 ۔یهت16.4ماری شرح خواندگی ہ
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وئی اور اس وقت ہمردم مشاری  ہ دوبارںمی1961اور 

نا تو ڑه صاحب پہ ک آياہ یںن میہ ذےکسی صاحب ک

 ںوہذا، انہل ہے۔نا کافی ڑه کر په مسجہے۔ ںیہکافی ن

وگا جو کوئی عبارت ہ شخص ہ وہ خواندہا که لکےن

 سکتا هو اور ايک آسان خط لکہ سکتا ڑه کر پهمسج

  ۔وہ

 

 خان ہکشمال ہحمرتم(ی سپيکر ٹپڈم ڈاس موقع پر می(

 )وئیہ کرسی صدارت پر متمکن )درانی

 

مان ہم (محد خانپروفيسر ليق ا

 گر کر ےس16.4 شرح خواندگی ہچنانچ):خصوصی

 ہ تيسری مرتب۔ بعدے دس سال کہے۔ گئی ہر16.3

 ےیہونی چاہ ںمی1971 ۔وئیہ ںمی1972مردم مشاری 

 ےم سہ مشرقی پاکستان ے ليکن بدقسمتی سهےت

 تيسری مردم مشاری ےوا تو اس لئہ ہعليحد

 ۔آئی21.7 شرح خواندگی ںوئی اور اس میہ ںمی1972

وئی اور شرح ہ ںمی1981ی مردم مشاری هچوت

ا ه خط لکہ یےوزارت تعليم ن ۔آئی23.2خواندگی 

Commissionerجناب جو طلباء ہمردم مشاری کو ک 

 سکول ںیہ ے کر جاتڑوهاور طالبات دوسری زبان چ

جو ، ليکن ںیہ ےو جاتہ ہ تو واپس ناخواندہ وےس

 ہواند ناخہ وںیہ ے جاتےتيسری زبان مکمل کر ک

جو سکول  کو ں ان متام لوگوے آپ نے۔وتہ ںیہن

آپ ذا، ہ لہے۔ مشار کيا ں میہ ناخواندے گئڑوهچ

 ہ چنانچں۔اپنی اس شرح خواندگی پر نظرثانی کری

شرح خواندگی کی figures جو سرکاری ںمی1981

سال تک پاکستان 17 بعد ےاس ک ۔یهت26.2 ہآئی و
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وئی؟ آپ کا ہ ںیہ نں کيو۔وئیہ ںیہ مردم مشاری نںمی

 ہ کں آپ جانیہکas parliamentarians ہے حق ہی

 جو ہ کہےوئی ہ ہ یہاس کی وجوئی؟ ہ ںیہ نںکيو

 ے آئين کہے central consolidated fundمارا ہ

م ہ جو ں۔یہ ےوتہوصول taxes ںمیہيعنی جو حتت 

 يا اور جو ںیہ ےيکس ليتٹ ے سںوہاپنی بندرگا

 ہ کر جو پيس، سب مالںیہ ےوتہيکس وصول ٹ ےمارہ

 جاتا ے حلاظ سے آبادی کہ وہے کو جاتا ںصوبو

 ےتک مردم مشاری اس لئ1998 ےس1981 ہچنانچ ہے۔

و ہ ہ کی آبادی زيادے اگر کسی صوبہوئی کہ ںیہن

 ے پيسہاس کو زيادر هپ ۔وگاہ گی تو کيا ےجائ

 حلاظ ے پنجاب آبادی کہ کہےر ہ ظاے۔ گںیڑ پےدين

 ہ حمروم رےقی صوب تو باہے۔ ہا صوبڑ بے سب سےس

 جنرل ضياء ہوئی کہ ہی بات یه، ليکن اچے گںجائی

 کو جو ں صوبوہ کيا کہ یہ فيصلےاحلق صاحب ن

 اعداد و ےک1981 ہ گی وےمالياتی مدد دی جائ

 مردم مشاری ںمی1998ذا، ہ ل۔ گیےمشار پر دی جائ

 اب ۔فيصد آئی45 شرح خواندگی ںوئی اور اس میہ

 شرح ے و حضرات ن بعض خواتينے سںاگر آپ می

 ہ کے گںیه ديکہ تو آپ یهےی هخواندگی لک

 اور ہےسال   فرق 11 درميان ےک1961اور 1972

 ےنڑه شرح خواندگی بہماری ساالنہ اندر جو ےاس ک

اور 1951 ۔ ہے قريب آتی ےک5.  ہ وہےکی شرح 

 درميان ےک1972اور 1961 اور ہے آتی ہ یںمی1961

 گويا ہے۔ی  قريب آتےک49.ماری شرح خواندگی ہ

، ليکن ہےوئی ہ ںیہ اوپر نےس5. ہی وهی بهکب

 ہوئی کہ ہلی بات یہپ درميان ے ک1998 اور 1981

جری ہم اسالمی صدی ہ ہا کہ کےضياء احلق صاحب ن
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 نئی صدی هے تےو گئہ سو سال ہ چنانچے۔ گںمنائی

 اسالم ہا کہ کے نںوہتو ان ۔یه والی تےونہشروع 

 اس ہے ديا گيا ت زورہپر ب تعليم ہ کيونکںمی

 خواندگی ے جسے ايک کميشن بنايا جائےلئ

 کا کميشن قائم کيا ہکميشن اور تعليم عام

 ںمی1982 ۔وگياہ قائم ںمی1981  ہ وہ، چنانچےجائ

ی ہ انہالل  (ےر حمبوب احلق صاحب نٹاکڈمرحوم 

 special اپنا ے نںوہان) ےجنت نصيب کر

priority development programmeی خمصوص ترجيح

 تين جزو ےترقياتی پروگرام شروع کيا، جس ک

ی اور هريننگ تٹا، ايک هتimmunizationايک  ں۔یہ

 ہک عرض کيا ے نں میہ جيساک۔اهايک مسجد سکول ت

 ٹےوه چٹےوه چےمارہ ں۔یہم مسلمان ملک ہ ہاحلمدلل

 ايک ے سہميشہ اور مسجد ںیہی مسجد ه بں میںگاؤ

بوب احلق ذا، حمہ لہے۔ی ہی ره بہتعليم کا ذريع

 ہ کو عندیےولنهزار مسجد سکول کہ10 ےصاحب ن

اور  اس پر عمل کياےم نہ ۔ديا وزارت تعليم کو

 ںايک سال می ے۔ول ديئه مسجد سکول کےم نہ

 ےولهزار سکول کہ10جب  ے۔ول ديئهزار سکول کہ10

 ںوہ مال اور انہت حوصلہتو حمبوب احلق صاحب کو ب

 ںجد سکولوزار مسہ45 ں میے منصوبہسال5 ے اگلےن

 ہسال5 ہ اگلہچنانچ ۔ کياہفيصل قيام کاےک

 ےولهکزار مسجد سکول ہ45 ں اس میہے ےمنصوب

م خواندگی کو ہ ہ کوشش کی کےم نہاس طرح  ے۔گئ

 تو ايک طرف کميشن بن گيا اور ايک طرف ں۔ائیڑهب

special priority development programme آ 

ام ی سوشل ايکشن پروگرہ ه ساتےگيا اور اس ک

 جس ں بيک وقت آ گئیں تو کئی چيزی۔و گياہشروع 
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فيصد 45ماری شرح خواندگی ہ ںمی1998 ے سہکی وج

فيصد 1.1 درميان ےک1998اور 1981و گئی گويا ہ

 ۔یہتی رڑه شرح خواندگی بہ ساالنے حساب سےک

 ے اس کےعليم ن وزارتہ کہے ہافسوس کی بات ی

 کی1.1 صرف ہ وںیہکی projectionی هبعد جتنی ب

 تو ےو گئہيعنی اگر دو سال  ہے۔بنياد پر کی 

 پر ں صرف کاغذوہ ی۔ شرح خواندگیہے گئی ڑهب 2.2

 مردم ہ کيونک۔ کياںیہ نے اس کا سروے کسی نہے۔

مردم مشاری تو اب  ہے۔ ںیہوئی نہ بعد ےمشاری اس ک

 اکتوبر ہے۔اميد تو  ۔وگیہ ہ انشاء اللںاپريل می

ی ه تو اب۔وگیہ ںی ليکن اب اپريل میهونی تہ ںمی

 شرح خواندگی کا ہےجو comparisonتک کوئی 

 ہہ کہم یہ ےاس لئ ۔ سکتاںیہو نہ اب تک ےس1947

 کيا؟ ہے شرح خواندگی ں پاکستان میہ کے سکتںیہن

 Economic ے۔ئهديکeconomic surveyآپ 

surveyاس ہ کہےا ہ رڑنا پہ کے افسوس سڑے بهےمج 

 ںیہ صحيح نہو ںیہی جو اعداد و مشار ه کوئی بںمی

 ںا لیٹهاeconomic surveyی ه اگر آپ کوئی بے۔وتہ

 ںیہنsynchronization ںی اس میه بںیہتو آپ کو ک

کا procedures ںاہ ےمارہ ہدوسرا مسئل ۔ گیےمل

 تو ہےايک پاليسی آتی  ں جب وزارت تعليم میہے۔

م ہ ں۔یہوتی ہ ںت سی نئی چيزیہ بںاس پاليسی می

 جب ں۔یہ ےبناتprojects ےت سہ اوپر بےاس ک

project Planning Commissionے کر جاتے لںمی 

 اور ايک ہےCWP، ايک ہےDWP ايک ہ کيونکںیہ

ECNECخمتلف  اور ان سب کو ہےtiersہ کے گئےديئ 

 ںکریapprove آپ ہ وہے ہ حد تک جو منصوبےاتن

 ہوگا تو وہ ماليت کا ہ زيادے، اس سےگ
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approveم ہ جب ہ چنانچ۔ گاےکرPlanning 

Commission م ہ تو کميشن ںیہ ے کر جاتے لںمی

 ہ کںیہ ےتہم کہ؟ ہے ں پالن میہ یہ کہےتا  ه پوچےس

کی پاليسی  1969 ہ کيونکہے۔ ںیہ تو نں پالن میہی

 ہ تو یہے۔ بنا ںمی1970 تو پالن تو ہےاگر آئی 

 ۔ آ سکتیںیہ اندرتو نے اس کہے آ سکتی ےکيس

 ہ نں پالن میا جی اگره اچہ کںیہ ےتہ کہذا، وہل

ری ٹ دوسری منسں۔ جائیےر تشريف لہ تو آپ باںیہ

 ںکریapproveکو projects ےم ان کہ ںيج دیهبکو

 ےت سہ بے تعليمی پاليسی کے تو اس لئے۔گ

 صرف ۔و سکاہ ںیہ ان پر عمل نںیہپروگرام جو 

 ان پر عمل ںیہکی پاليسی پر جو سفارشات 1959

 کا دوسرا تک1965 ےس1960 ہ کے؟ اس لئں کيو۔واہ

 ہ یہجبکا ها تہ اس وقت بن رہ منصوبہسال5

 ںمی1959 ے۔ پيش کئےسفارشات شريف کميشن ن

 ہسال5 اندر دوسرا ےک1959سفارشات آئی اور 

 ہ جب مشرقی پاکستان عليحد۔اها تہ بن رہمنصوب

ر ه بطور صدر اور پےلہو صاحب پهٹوا اور بہ

 ہسال5 ے نںوہ تو انے تشريف الئیےوزير اعظم ک

ر سال ہم ہ ہا کہ کے نںوہ انے۔ بند کر ديئےصوبمن

 ںوہ جو سفارشات ں اور اس میے گںايک پالن بنائی

کی جو 1972 ہ چنانچے۔ گںگی اس پر عمل کری

 ے صاحب نہ عبداحلفيظ پيرزادہ، جوکہےپاليسی 

 Annual ہکيونکی اس کی سفارشات هپيش کی ت

development programmeر سال اس ہ ےا اس لئهت

 ۔واہوتی گئی اور  اس پر عمل ہدر شامل  انےک

 ںآپ کو ملی ں صرف دو پاليسيا ے سںمی8 ذا،ہل

کی پاليسی جن کی 1972اور ايک 1959 ايکےگ
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کر share ه ساتے آپ کںمی ۔واہسفارشات پر عمل 

 future آپ ہ کيونکںوہسکتا 

parliamentariansاور ںیہی هب presentlyی آپ هب

parliamentariansمتام اه ايک خط لکےم نہ، ںیہ 

 ے کہ آپ ان اساتذہک ری تعليم کو ٹصوبائی سيکر

 ہ جتربہسال5 جن کا کم از کم ںيج دیه بںمیہنام 

 ںیہرک پاس ٹ کا جو میےانڑه پرائمری سکول پہے

 ے بدقسمتی سہے۔وا ہی سی کيا ٹ پی ے نںوہاور جن

 هے اور چوتےيج ديئه نام بںمیہ ے نںتين صوبو

 فون ںیہ انے نںمی ۔ دياںیہی نہ جواب ںمیہ ےن

 تو ؟ہےوا ہ کيا ے گزر گئےفتہ جناب دو ہکيا ک

 فائل ہو ے جناب وزير تعليم نہکا ہ کے نںوہان

 اس ہ کہے فرمايا ہ یے نںوہ اور انہےمنگوا لی 

 جس اقدام کی ہ وںیہ جو ممربان امسبلی ے کےصوب

 ہا کہ کےم نہ ے۔ اس کو شامل کيا جائںسفارش کری

 ے وزير تعليم نے اب کيا کيا جائہے۔يک ٹه ںچلی

متام  ےری صاحب نٹ سيکرہ چنانچ۔حکم ديا

MPAsصاحب آپ  ہ کهےان کو خطوط لک هےرات تحض

 ےتہ کس استاد کو آپ لگوانا چاہ کںسفارش کری

 ہر یه پں۔یہ ےتہ النا چاںمی7 ےس5 ڈ گریہ کيونکںیہ

 گزر ےفتہدو تين  ۔ آياںیہی نہ اس کا جواب ہ کہے

ئی اب کيا آفت آ گئی ه بہا کهپوچ ے، اس سےگئ

 ےر نٹ فائل اب چيف منسہ وہا کہ کے نںوہ انہے۔

 صرف ہ نہ کہے حکم ديا ے نںوہ اور انہےمنگوالی 

 ٹ قومی امسبلی اور سينیہبلکممرب صوبائی امسبلی 

ا هی پوچه بے ان سںیہ جو ممربان ے کے اس صوبںمی

 ے اس سارں۔یہ ے کس کی سفارش کرتہ وہ کےجائ

 ں باقی تين صوبوہو گئی کہ اتنی دير ں میےمسئل
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 پاس اور ےمارہ ںیہی رڑ پہ وںیه تںرستیہکی جو ف

  ۔یه جمبوری تہ ايک تو ی۔و سکتاہ  ںیہان پر عمل ن

 ٹال اايجوکيشن پراجيکہ جو پےعاملی بينک ن

ی ٹيونيورس ايگريکلچر کاجل فيصل آباد کو ہديا و

بينک جو دوسرا عاملی  ۔اه کا تے تبديل کرنںمی

نيئرنگ  اجنيںمی1967 ہ وے دیے پيسںمیہ ےن

ی ٹکاجل کو يونيورسNEDور اور ہی الٹنيورسيو

 جو عاملی ہ تيسرا منصوبهے۔ تے لئے کےبنان

 ايگريکلچر ہ وے ديئے پيسںمیہ ےبينک ن

 ۔اه کا تے کرنڈیوجام کو اپ گرڈنٹی ٹيونيورس

 ے جو پيسے عاملی بينک نہ کے گںیهگويا آپ ديک

 ے۔ ديئے لئےک صرف اعلٰی تعليم ہو ے ديئںمیہ

 ے عاملی بينک نہلی مرتبہ پںمی1979ليکن 

 ہ اور وے ديئے پيسںمیہ ے لئےپرائمری تعليم ک

 ۔اه جترباتی پروگرام تہ اور و۔الرزڈ ملين 10 هےت

تر ہ کالس روم بں میں آپ سکولوہا کہ کے نںوہان

ريننک کا بندوبست ٹ کی ہ اور آپ اساتذںبنائی

 ہ کيونکںتر کریہ بsupervision آپ ں۔تر کریہب

 دن 180 صرف ں ملک میےمارا پرائمری سکول سارہ

 گرمی کی ہے۔تا ہ بند رں میں باقی دنوہے۔لتا هک

 ں۔یہ ںياهٹ کی چںی سرديوه اور کبںیہ ںياهٹچ

gazetted holydays ں۔یہ ے اور اتوار آ جاتںیہ 

 ليکن ں۔یہ ے جاتہ دن  ر180 سب مال کر صرف ہوتو 

 ے سکول ديئ250 ےاس پنجاب کاہے EDO جو ايک

 ہ روزانہاگر و ے لئے کے کرنsupervise ںیہ ےئگ

 سکول 180 ںر میه گا تو سال بےی ايک سکول کرهب

  تکںاہتو ج ۔ سکتاںیہی نہ تو کر 250 ہے۔کر سکتا 

supervisionی کام ه بہر اساتذهوگی تو پہ ںیہ ن
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 standard of امارہ ہ تک کںاہ جے۔ کرتںیہصحيح ن

educationہ کہےوتی ہ خوشی ےوئہ ےتہ کہ یهےمجہے۔ 

 ںیہ ے نکلتے اسی نظام سی طلباءه بے جنتےمارہ

 آپ کو اور اس ںوہا ہ مشکالت گنواتا رںجس کی می

 جو ے اسی نظام سںوہا ہ نقائص گنواتا رےک

 ے بيرون ملک جاکر دنيا کہ وںیہ ےنکلتطلباء 

ور  اںیہ ے کرتہ مقابله ساتے کںمتام لوگو

 ںاہ ےمارہ ہ کيونکں۔یہ ےوکر واپس آتہکامياب 

 ے آئے کرکM Phil اور PhD ںیہ ے طلباء گئےجنت

 ےک متام طلباء و طالبات ے اور دنيا کںیہ

 اور اسی نظام کی ںیہ ے آئے کرکں میےمقابل

ايک تو  ںوہتا ه سجں س میں ليکن میں۔یہپيداوار 

  اورہے ان طلباء و طالبات کی ہےانفرادی کوشش 

 بعض ںیہ انہ کہے ہدوسری خوش قسمتی ان کی ی

 ان کی تربيت ے نںوہ جنے مل گئہ اساتذهےاچ

اور ہےی تعليم دی ه ان کو اچے نںوہن ج۔ی کیهاچ

 ,MIT, CIT ںیہ ںياٹيونيورسی هی اچہت ہ بہو

Preston, Stanford, Cambridge and Oxford ہے۔ 

 اور ںیہ ے کر آئڑهلوگ پ ے سںيوٹان يونيورس

 ے نکلے اور اسی نظام کں۔یہ ےآئوکر ہاب کامي

 ہے۔ نکال ےی اسی نظام سه قدير خان بں۔یہ ےوئہ

 ايم ہے۔ نکال ےی اسی نظام سهر عبدالسالم بٹاکڈ

 ليکن ںیہ ڑهے پںیہر نہ، باےہ رےتڑهی پہ تک یےا

 ٹ تک پرائيویںاہ جہے۔نوبل پرائز ان کو مال 

ح  دو طرںاہ ےمارہ ہ جنی شعبہے۔ر کا تعلق ٹسيک

involved اور ايک ے لئے کے کمانے ايک پيسہے۔ 

 آپ متام ے۔ لئےبود کہعوام الناس کی ب

Parliamentarians خمتلف ے اور آپ پاکستان کںیہ 
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ور کاجل ہ مشے سب سں۔یہ ے تشريف الئے سںروہش

 ے سب سہے۔ايمارشن کاجل ملتان  ہے۔ملتان کا 

 سب ہے۔ ٹ کاجل سيالکوےمر کا ٹور کاجل سيالکوہمش

 ہے۔ی ڈن راولپنڈی کا گارڈترين کاجل راولپنہ بےس

، ہے کاجل ه، ديال سنگہےايف سی کاجل  ںور میہال

 سب ہ یہے۔ کاجل ہ اور اسالمیہے او کاجل ےايم ا

ور ہ کاجل الٹ ايک گورمننں۔یہ ےر کٹ سيکٹپرائيوی

 ں۔یہ ےر کٹ سيکٹ پرائيویے باقی تو سارہے۔کا 

 ٹپرائيوی ۔ں جائیے چلں میےی صوبهآپ کسی ب

 NED ہے۔ا هت اچہ بہے۔ کاجل کراچی ہاسالمی

اجنينيئرنگ جو ے داؤد صاحب ن۔ی بن گئیٹيونيورس

 داؤد کاجل ےلہ پہے۔ بنائی ںی کراچی میٹيونيورس

ی بن گئی ٹا اب يونيورسهالتا تہآف اجنينيئرنگ ک

ر ٹ سيکٹ پرائيویہ کںوہ عرض کرتا ہ یں تو میہے۔

 ے کمانے پيس ايکہے۔ کام کيا ے دو طرح سےن

 ے نں جن لوگوے۔ لئےبود کہ اور ايک بے لئےک

 ہے۔ کامياب رہ کام کيا وے لئے کہبود عامہب

 ميدان ے جو خدمات تعليم کےاجنمن محايت اسالم ن

 ے گںیہتی دنيا تک قائم رہ شايد رہ وںیہ دی ںمی

 ے۔ گں جائیهے لکں حروف میےرہاور سن

 ا سا ذکرٹوهی چهائير ايجوکيشن کا بہ ںمی

 ہے بنا رںياٹ يونيورس9م ہ ں پاکستان میں۔کر دو

 9 ہ وہ کہےوئی ہی خوشی ڑ بهے اور مجںیہ

 سال تک 10ں میں۔یہی ہ بن رںیہ نںياٹيونيورس

 ڈ بورےيکنالوجی بنکاک کٹ آف ٹيوٹی ٹايشن انس

 بنکاک پاکستان AIT ں۔وہا ہيز کا ممرب رٹرسٹآف 

 ترين طلباء کوہ بےی سٹکی اجنينيئرنگ يونيورس

 ے کٹيویٹی ٹرسال اس انسہ ليکن ہےمنتخب کرتا 
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Presidentآپ ہ صرف ايک شکايت کی کے سه مجے ن 

 ہ اور نہے انگريزی آتی ہ کو نںکوڑ لےک

mathematic ےنڑهانگريزی پم آج تک ہ ے۔ہ آتا 

Dived copper feed, Gentleman of France, 

Water Scott ےمارہ کا ناول FAہے۔وا ہ لگا ں می 

 ں میlanguage کی Dived ں میہے۔ا ڑه پے نںمی

 نوکری هے دن مجےر اگلٹ تو ميرا منسںوه لکٹنو

 ے کWater Scott ں می۔ گاے برخاست کر دےس

 هےری مجٹ تو ميرا سيکرںوه لکٹ نوںانگريزی می

 ںائی میه بے ار۔ گاےر نکال دہ باےالت مار ک

 آپ ں۔وہا ہ رڑه انگريزی پے لئےکسی اور مقصد ک

 ے انگريز کں۔یہ ہےا رڑه اور مقصد کی پ کسیهےمج

م ان کی ہ ہ کهے تےته لکےناول اس لئ ں میےزمان

 ان کی ںمیہ اب ں۔و جائیہ روشناس ےثقافت س

يکنيکل انگريزی ٹ ہ وںمیہ ے۔یہ چاںیہثقافت ن

 انگريزی ہ وںمیہ ے۔ لئے اجننينئرز کےمارہ ےیہچا

 اور ںیہ ےتہ جانا چاں جو لوگ صحافت میےیہچا

ائر ليول پر ہ ںمیہ ں۔یےہتہ جانا چاںيا میڈجو می

ر شخص ہ ںمیہ ۔یڑانگريزی کی تقسيم کرنی پآکر 

 ضروريات  يا ايک کالس، ايک کاجل يا ايک ےک

 مطابق انگريزی کی تعليم ےيويشن کٹی ٹانس

  ۔وگاہدينا 

 ں۔ تو کریںیہ کرنا چاہآپ کوئی سوال وغير

ميرا ! پروفيسر صاحب :نياز حممدجناب 

ماری ہ ہے۔ تعلق ےيارت بلوچستان ستعلق ز

 ے کںيوہ فراے سہميشہ ہ کہےی ہ رہبدقسمتی ی

 ےنس کہ اور کواںیہ ہےم کو چال رٹ سسے گئڑےوهچ

 مصداق، اپنی ہول گيا کهی بهچال چال اپنی ب
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 جا ےوتہ ہيگانه بےروايات، ثقافت اور اقدار س

 ڈالر ايک ے سںم میٹ سسے اسی قسم کں۔یہ ہےر

 ںاہ ےمارہ جو اب تک ہے تعليم  کا نظامےميکال

 ہ کںوہتا ہنا چاه پوچہ یے آپ سہے۔ا ہنافذ چال آ ر

 نظام تعليم کو ترک ےک ے ميکالڈم الرہکيا 

 جو ے کر سکتںیہم وضع نٹ اپنا کوئی سسےکرک

  ۔وہنگ ہم آہ ےب سہماری روايات، اقدار اور مذہ

Thank you.  

: )مان خصوصیہم (پروفيسر ليق امحد خان

 نظام ہ یں مدارس میےمارہ اور ںیہ ےکر سکت

 کرنا ہ مقابلے دنيا سےآپ ن  ليکن اگرہے۔رائج 

 جو ہےنا ٹه بیه ساتے ان ممالک کے، اگر آپ نہے

 ڈ الرےبدقستمی س تو  آپ کو ںیہ ہترقی يافت

 ۔ گاڑے کرنا پfollow کا نظام ےميکال

): ليمعوزير ت (جناب ضمير امحد ملک

 شريف خان ے گئےنائی کميشن به بے جنتہی! جناب

 گا ںوہنا چاه پوچہ یں می۔ کر متعدد کميشنے لےس

تا ڑه پںمی ں گاؤں جب میںیہ ےته آپ کيا مسجہک

ا ڑ بںاہا تو وه جاتا تں جس سکول میںتو میاهت

 ,Unityا هل سکول تڈ ايک مہو ۔اهوتا تہاها لکڑب

Path and Discipline اور اوپر قائد اعظم حممد 

 ہ کں بتائیںمیہ آپ ۔اهش تکا نام نقعلی جناح 

 خاص طور پر شريف ےی بنه بےکيا ان کميشنز جنت

 ں دور میےو کهٹخان کميشن اور ذوالفقار علی ب

 قائد اعظم حممد علی جناح ںجو کميشن بنا اس می

 ان کو هے نظريات تں میے بارے جو تعليم کےک

 ہو ہ کںیہ ےته مل سکی اور آپ کيا مسجہکيا جگ
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 اور ںیہ ے کرتlackم ہ جو ںیہکيا نظريات کيا 

  ہ۔ شکریے۔یہ چاےونہ پاس ےمارہجو 

 :)مان خصوصیہم (فيسر ليق امحد خانپرو

 ں می1947ائی ه بے ميرںقائد اعظم کی زندگی می

ی هوئی تہآل پاکستان ايک ايجوکيشن کانفرنس 

ت ہ خياالت بےی ان که بںاس کانفرنس میاور 

 ہو ںیه جو تں باقی چيزیهے۔ تے گئہ رهےپيچ

 ںیہ ےالتڈم جب ايک نظر ہ ہ کيونکںیه تےنهديک

ول ه اصول بے قرآن کريم کںاہ لوگ یہے۔يک ٹهتو 

 جو ے ک� پر رسول پاکںاہلوگ ی ں۔یہ ےگئ

تو قائد اعظم  ں۔یہ ےول گئه بہ وںیہاحکامات 

 ے کے مقابلے اس کیه کی کيا حيثيت تےبيچار

 ,Unity, Faith ں میں سکولوےآپ ن ۔اندر

Disciplineکر دوسری ہٹ اب ہ وہےا ه ديک 

 بعد ے اور اس کںیہو گئی ہ لگنی شروع ںتصويری

 ہی  ۔ گیںو جائیہ لگنی شروع ںکوئی اور تصويری

  ہے۔تی ہر چيز بدلتی رہ ه ساته ساتےوقت ک

 ے مملکت کہ جو ايک نوزائيدےقائد اعظم ن

 ےا اس کها تعليم کا بنايا تڈ ايک ايجنےلئ

 plus value systemرن ايجوکيشن ڈاندر ما

Islamic ے اس کہ وںیہمارا مشرقی روايات ہ جو 

 ے۔ کر سکںیہم نہی جو ه کرنی تintegrate هسات

 ے۔ کر سکںیہم نہ ںسال می60

! سر! م سپيکرڈ میہشکری :جناب حمسن سعيد

 انسانی ہ وہے تعليم جو ہ کہے سوال ےميرا آپ س

م کردار ہ اں میے پنپنے اور اخالقيات کںرويو

 معيار کو ے اور انسانی شعور کہےرتی ادا ک

 ےتهم اجتماعی طور پر ديکہ ليکن ہےبلند کرتی 
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 ے سںم ان چيزوہ ہک اور انفرادی طور پر ںیہ

 ںکو لیم کرپشن ہ طور پر اگر ےمثال ک ں۔یہخالی 

 ہا طبقها لکڑهائی پہ ملک کا انتےمارہ جو ہتو ی

 ے آپ سں تو میہے۔وتا ہی ملوث ہ تر وہ،زيادہے

، نظام ہے پر ںاہ کہ مسئلہ گا کںوہنا چاهپوچ

 پر ہ يا کسی اور جگہے ں، ماحول میہے ںتعليم می

 ہے۔

 ):مان خصوصیہم (پروفيسر ليق امحد خان

ا ڑت بہ تربيت کا ايک بہ کے اس لئہے۔ ںماحول می

 joint جو ے بدقسمتی سںاہ ےمارہ ۔اهوتا تہلو ہپ

family system اور ہے nuclear family system 

مارا جو تربيت کا ہی کافی حد تک ه بے اس نہے

م لوگ ہ يعنی ہے۔وا ہ اثر انداز ہ اس پر وہےلو ہپ

 ےم بچہ جب ں۔یہ ےته بچپن کی طرف ديکےجو اپن

 هے، نانا تهےی، دادا تهماری دادی تہ تو هےت

ماری ہ جوهے۔ی تهر به لوگ ادہ ی۔یهاور نانی ت

 ےم کردار ادا رکرتہا اڑايک ب اندر ےتربيت ک

 پر ںاہ جںیہ ں میnuclear familyم لوگ ہ آج هے۔ت

 ہ دينا کہہا کٹ بیہ کہےتا ہ کے سٹے بیےباپ اپن

م ہلو ہ تو جب تربيت کا پں۔وہ ںیہر پر نه گںمی

ر ہ ہميشہ ايک مثال ں میہے۔ ديا ڑوه ايک طرف چےن

ک ڑ سے نيچںور میہر الہاندرون ش ں۔وہايک کو ديتا 

 اور اس ںیہ ےتٹهی شام کو ايک بزرگ بے کنارےک

تا ہومتا ره گہ اور وہےوتا ہ ہ پاس ايک حقےک

ا ها تٹوهت چہ بں میں۔یہ ےوتہ ٹهےاور لوگ بیہے

ک ڑل فروش سه تو ايک پ۔اهتا تڑه پںاور سکول می

 هے۔ تےی والڑه بزرگ اور داهے۔ تہے گزر رےس

وگئی ہ حبث ےی اس کی، ميری ان سهی تڑهسفيد دا
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 دی تو ايک بزرگ  کوئی گستاخی کرے نںاور می

 پاس ے اس کں می۔ر آؤه ادہ آواز دی کهے مجےن

  پر ماراہ منے ميرڑپه ايک تے نںوہگياتو ان

 ے دادا کےارہ آتی، متںیہ شرم نںیہ متہا کہاور ک

 ۔وہ ے بدمتيزی کرتے اور مت اس سہے شخص ہعمر کا ی

 ہس بزرگ کی ی بعد اے کےانه کڑپه تہ وے نںمی

،  گاےیہ کہ نےی سابا ج ہی کهشامد کی تخو

 آج آپ ۔اه تہ اور مار کا خطرے ان سهے مجہکيونک

 اس کا ے۔ائیه لگا کر تو دکهاتہ کو ے بچےکسی ک

 ے کے گا آپ کو مارنے کر آ جائےباپ بندوق ل

 ے ميرے آپ نہوئی کہ ے آپ کی جرات کيسہ کےلئ

ا، ه کا کردار تے جو حملہتو ی ہے۔ کو مارا ےبچ

ا، جو دادا  اور ه ت باپ کا کردارںجو ايک ما

 خاندان کا کردار ےا، جو پورهدادی کا کردار ت

 ختم ہی وهوتی تہ کی تربيت ے ايک بچں جس می۔اهت

 ے حملہ یہائی نه بہ کہےتا ہ استاد کہے۔و گيا ہ

يک ٹه ہ یے باپ سں ماہ اور نہےوا ہيک ٹه ے سںدارو

 ہذا وہتو ل گاںيک کروٹه ے کيسے اسں تو میہےوا ہ

 تو تعليم اور ے۔ تربيت سہےا ليتا هٹ اهاتہی هب

 کو ں اور ان دونوںیه رکہعليحدتربيت کو آپ 

   ں۔ کریہم نمدغ

 ۔ جی امحد نور صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ہے بات کی  ےآپ ن! جناب :جناب امحد نور 

 تو  ہے کرنا ہ مقابله ساتے اگر دنيا کےم نہ ہک

 تو ميرا ہے۔ کرنا adoptم کو ٹ سسے کےلقابم

 تعليم پرخرچ ہم ساالنہ%2.4 کا GDP ہ کہے ہ یسوال

و ہ ہ خرچہت زيادہيفنس پر بڈ ےمارہ ں۔یہ ہےکر ر
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 factی ه بہمارا یہ ہے۔م سب کو پتا ہ جو ہےا ہر

 ه ساتےيا کڈ انں میconventional warم ہ ہ کہے

competeےم نہ ے لئےاس ک ے۔ کر سکتںیہ ن 

nuclear assetsی ی تو اس کهاب ں۔یہ ے حاصل کئ

 کو اس طرح اس پر ٹ بجےم اپنہ ہ کہے ںیہضرورت ن

 ے کےر کو ترقی دينٹ ايجوکيشن سيکں۔خرچ کری

 دنيا ہ تاکں کو تعليم پر لگائیٹم اس بجہ ےلئ

 GDPيا کی جو ڈ اور انں کریہم مقابلہ ه ساتےک

 ہ تو وںوہيک ٹه facts and figures ہ اگر یہے

3.8% GDPکا  share خرچ ر پرٹايجوکيشن سيک  ہو 

 ٹ اور کونسی رکاوہے problemکونسا ہے۔ا ہکر ر

 ےا کم کر کڑوه تےيفنس سڈ کو ٹبجم ہ ہ کہے

  ں۔ر پر لگائیٹايجوکيشن سيک

 ):مان خصوصیہم (پروفيسر ليق امحد خان

 اس ۔ گاڑے پںیہ کوئی فرق نےائی اس سه بےمير

 ںمیہ کی کمی کی شکايت ے پيسہ کہے ہ یہکی وج

 عرض ے نں میہ جيساکںل می اص۔یہ رںیہی نهی بهکب

 ےر وزارت کہ ں۔یہ غلط procedures ےمارہ ہ ککيا

 Deputy اور ايک Financial Advisorاندر ايک 

Financial Advisorوزارت ہ جو کہےديا گيا اٹه ب 

 ہے مل جاتا ٹ ايک بجںمیہ ں۔یہ ںائیٹهب ے نہخزان

 ے اوپر اتنےر کٹ اس سيکےر آپ نه سال بہک

 ںیہ ےته کو لکDFAم ہ جب ں۔یہ ے خرچ کرنےپيس

 treasuryے کFA اور DFA  بغير کوئی فائلہيونکک

 ےته کو لکDFAم ہذا، جب ہ لہے۔ جا سکتی ںیہن کو 

 ں۔ دیهے آپ اس کی تفصيل مجہ کہےتا ہ کہ تو وںیہ

  ںیہ ےوتہ releases ںر میٹايک کوا

quarterlyے ملتے آپ کو پيسے لئے کںينوہتين م 
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، ےينہ تين مےر اگله، پےينہ م تينےر اگله پں۔یہ

 ےينہذا، جب آپ تين مہل ں۔یہ ے ملتےينہر مہر هپ

 اور DFA تو ںیہ ےيجتهکا ايک پروگرام بناکر ب

FAکوئی اعرتاض لگا کر آپ کو ہاس پر کوئی ن 

 ے لئےی کہ ماہ سےدوسرجب آپ  ہے۔يتا س کر دواپ

 آپ ںی میہ ماہ سےلہ پہ کںیےہتہ کہ تو وںیہ ےتهلک

 ہذا، آپ کو دوسری سہ لے کئںیہ حاصل نٹارگٹ ےن

  ۔ گیے ملںیہی نه بہ وہےallocationی کا جو ہما

 ايشين ہ کےيئه آپ ديکں۔یہ موجود ں میٹ بجےپيس

الرز کی ڈ ايک بلين ںمیہ ے بنک نٹويلپمنڈ

offerی ہسال کی دی25 ےس15ی ه تہ کی اور و

ان  ں میںی عالقوہ دیہ کے لئےکی تعليم ک ںعورتو

 ے اور اس کے بنايا جائہ خواندےلہو پخواتين ک

 ے اور اس کےائی جائه سکskill کوئی ںیہبعد ان

 ہ وہ تاکے مائيکرو فنانس ديا جائںیہبعد ان

ری ٹسڈ يا اپنی انںاپنا کوئی کاروبار کر سکی

 ے نہصرف وزارت خزان ں۔ کر سکیه يا کچں سکیلگا

 ہ ايک رويپیٹ بج۔ دياںیہی نه بہ ايک پيسںمیہ

allocationہےوتا ہوکن ٹ ہا جوکه رکے لئے ک 

 ے ديئںیہ نے نںوہ انے پيسہجب و ں۔ میٹ بجےمارہ

 ےم سہofferاپنی   ے بنک نٹويلپمنڈتو ايشين 

withdrawاس پر ہے جو ٹ پروجيکہذا، وہکر لی، ل 

  ۔و سکاہ ںیہعمل ن

 Releases ماری جو ہproblemے سب سہ وہے 

 ں۔یہنproblem کی کمی کوئی ے پيسہے۔problemی ڑب

 تعليم ۔ جتنی تعليمہےم ہی اہی اتنا هيفنس بڈ

 ۔يفنس فوری طور پرڈ اور ہےذرا دور نتائج ديتی 

 ںیہ کں تو آخر میہ و۔ مارتاںیہ دن مب کوئی نےلہپ
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ی تو هوئی تہ ختم ںمی1919لی جنگ عظيم ہ پہے۔آتا 

ی ہ بعد ےسال ک20، وئیہ شروع ںمی1939دوسری 

ی، ليکن هی تو گئہدوسری جنگ عظيم شروع 

 تو آج ہےوئی ہ جب دوسری جنگ عظيم ختم ںمی1945

 روس ہ کےو سکی، اس لئہ ںیہتک تيسری جنگ عظيم ن

ی ه پاس بے کہ اور امريکہےم مب ٹی ایه پاس بےک

 ں جنگیہ یے سہاس کی وجہےجو deterrentتو  ہے۔

وا ہ خرچ ہ جو پيسں میے مب بنانہ یں۔یہوئی ہرکی 

 ہوا وہ خرچ ہ جو پيسںيکنالوجی میٹيا ميزائل 

 conventional اب آپ ہ کےاس لئہےوا ہصحيح خرچ 

warے۔ گئہٹی ه بے س  

نا ہ کںیہ نہ یںمی! جناب :جناب امحد نور 

 کرنا ںیہ اس کو نہے ٹيفنس کا جو بجڈ ہتا کہچا

 nuclear weapon ے لئے کsurvivorم ہ تاےیہچا

 ے حاصل کئےم نہ ہاب و هے۔ضروری ت

  ہے۔ حاصل کی ےم نہ Deterrence capabilityں۔یہ

Balance of terror تو اب ۔ قائم کياےم نہ 

 ے۔یہ کرنا چاںیہ نہمزيد اس پر اتنا خرچ

 ۔اه تےیہنا چاها ديکڑوهر کو تٹ سيکےايجوکيشن ک

 پاس اتنا ےمارہ اگر ۔اه تہ یٹميرا پوائن! جناب

 literacy rate پاس ےمارہر ه تو پہےايجوکيشن 

 ں میں سکولوے کٹ گورمننےمارں۔ہیہ کم ے اتنںکيو

 facilities پر ںاہ؟ وے ملتںیہ نں کيوہاساتذ

ر ه تو پںیہ ے پاس پيسےمارہ اگر ں۔یہ ںیہ نںکيو

؟ ان کی کوئی ںیہ ے جاتے چلںاہ کے پيسہی

accountability؟ ںیہ نہ کہے 

مان ہم (پروفيسر ليق امحد خان

 ے سلسلے تک خواندگی کںاہ، جےئهديک):خصوصی
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 بتا ےلہ آپ کو  پں سی باتیت ہ بںو می تںمی

اسک فورس ٹ ايک ےءاحلق صاحب نضيا ں۔وہچکا 

 اور هےتeducationists 7,8 ںی جس میهبنائی ت

 ہا کہ کہ یےم نہتو  ۔اهری تٹ سيکرا اس کںمی

وتا ہ کيا ڈ گری5 ں۔یہی کم ڑ بںیہ کی تنخواہاساتذ

 7تو ان کو کم از کم  ۔وتاہ ںیہی نه به؟ کچہے

ری ٹ چيف سيکرے کے تو ايک صوبےيا جائ دڈگری

 ہ کے لگےنہ کہ وے۔و گئہت ناراض ہ بے سهمجصاحب 

 اور ںی جو جون اور جوالئی کی گرمی میہ سپاہو

 ےک کڑس اندر ےدمسرب اور جنوری کی سردی ک

 4,4 اور 3,3 ہےتا ہا رهڑ کے رائفل لیےکنار

 يا صدر صاحب Prime Minister sahib ہ، کٹےنهگ

 ں جائییائڑه بہ نں کيوںیہاس کی تنخوا ے۔ گںگزری

 ہ کے اس کےجبائ ہے۔ا ہ کام کر رں سکيل می2جو 

ر ه تو پہ، وے کر دی جائڈ گری7کی 5استاد کی 

، ہے ں سکيل می2 تو ہی بيچارہ سپاہے۔ ں می5ی هب

 ہےتا ہا رهڑ اندر کے سردی اور گرمی کہليکن و

 کر ےرک آکر دٹ ے بج3,4یهانا بهاور اس کو ک

 ۔ آپںائیڑه بےلہ آپ پہ، تو اس کی تنخواہےجاتا 

 حکومت ہے جو مقرر کی جاتی ںیہ، تنخواےيئهديک

 ہے۔وتی ہ هسات ے تعليمی قابليت کہ اندر وےک

ی ٹک اور پی ڑيچر میٹاگر ايک پرائمری سکول 

 کام کرتا ںسپنسری میڈسپنسر جو ڈ تو ايک ہےسی 

سپنسر کا کورس ڈ کا ےينہ م9 ہک مبعڑی میه بہ وہے

ی ه بہ تو اس کی تنخواہے۔ وتا  ہوا ہ آيا ےکرک

 ہ گی کيونکڑےمطابق کرنی پ ےر اس کهپ

qualification ی جو ہ سپاہ و۔وگیہی ہسب کی ايک

 ہ يا وہےوا ہا هڑ کے لئے کےکسی کی جان بچان
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 ے کں دونوہے۔وتا ہا ہا رڑهاستاد جو طلباء کو پ

 ہ وے کر سکتںیہنکوئی فرق آپ اس طرح اندر 

 ے اس لئہے internal defense  کانپاکستا

 ے آپ نے۔یہا دينی چاڑهی به بںیہ کی تنخواہاساتذ

tenure system University professorsکا کر  

 ںی میٹ کس يونيورسہ کے بتائیهےآپ مجہے۔ا لي

ی آف ٹور يونيورسہی اله؟ آج بہےکيا تبديلی آئی 

 ے کے کو امتحان دينے بچے سائنس کٹمنيجمن

 ہے۔ اس کو مالزمت ملتی ےلہ پےسresultبعد 

 هاتہگری ڈ ے بچےور کہی الٹاجننيئرنگ يونيورس

 ہےر رهپ اندر ےک CorridorےکWAPDA   کرے لںمی

 ں کيوہے۔ی ہ مل رںیہ اور ان کو نوکری نںیہ ےوتہ

 ےکرکtenure system ےنآپ ؟ ہےی ہ مل رںیہن

quality improveکيا ۔یه کی کوشش کی تے کرن 

 هےآپ مج؟ ہےوئی ہ improve  آپ کیی ٹکوال

 يا ہے انفرادی چيز ہ عرض کيا کے نںمی ں۔بتائی

 کسی کو خوش قسمتی ں مل جائیہ اساتذهےبعض اچ

 ں۔یہ ےوتہ اندر کامياب ے اس کہ تو وےس

 ۔فرخ جدون صاحب :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 سپيکر ہ، حمرتمہت شکریہ ب:جناب فرخ جدون

 حمرتم ليق  گاںوہ ايک دو سوال کرنا چاں میہ۔صاحب

 ايک تو جناب آپ اس چيز پر روشنی ے۔امحد صاحب س

 جو نظرياتی تعليم ں میںسالو60 ےله پچہ کںالیڈ

 ملک حاصل کيا ہماری، جس کی بنياد پر یہی هت

 ے کے فروغ دينےا، اسه تہا، جو نظریهگيا ت

  ہے۔ بات ہ کيا کيا؟ ايک تو یے نں حکومتوےلئ

 ےی، جس سهجو پاليسی تHECدوسرا، 

 قائد ںیہ دوست ے کنتے ميرں۔یهسکالرشپس ملتی ت
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 ے، ميرںیہ ٹهے پر بیںاہ، یےی کٹاعظم يونيورس

 +80 ں میGAT and GRE ے نںوہ، جنںیہ ٹهےمسيت بی

marksی سکالرشپ کا انتظار ه اور آج بںیہ ے لی

 تو ۔ی بند کر دیہ سکالرشپس ےآپ ن ں۔یہ ہےکر ر

 ؟ ہے يا غلط ہےيک ٹهکی پاليسی HEC ہکيا و

 ہا کہ کےجو آپ نہے۔ ہتيسری، بات ی! جناب

 ہے۔کرتی inspireآپ کی فيملی آپ کو 

Socializationايک ے فيملی جيسں می 

institution ی ايک ه آپ کا سکول بہے۔

institution ی ٹيچر خود ايک پی ٹ آپ کا  ہے۔

وا اور ہ ںیہنinspire ےی کسی سه خود کبہ وہے۔سی 

کو students ے اپنہو کيا، ںیہنinspireکسی کو 

 ہےيچر کا کام ٹ تو ۔ گاےکرinspireکس طرح 

inspireے اپنہ وہکرنا، ک students کو

inspireاس کا  ہ تاکےکرstudent کل کو آکر اگر

، ںوہ ںیہر پر نه گہو کہ کہ کںیہ ےتہوالد صاحب ک

آپ !  ابوہ کے۔و سکہا هڑ کے سامنے اس کہوتو 

پر role ے کيچرٹ ے اس لئں۔یہ ہےغلط بات کر ر

  ں۔کریfocusی ذرا آپ هب

دن 180 ہ کہے ہی اور آخری بات یهچوت! جناب

ا ه لکں کسی الء میےمارہ ہ یں۔یہ ںياهٹکی جو چ

 ہ، جوکہے ہپرائمری سکول کا جو بچ! جناب ۔وا ہ

 آپ بالکل ے، اسہے ہ باپ کا بچںايک غريب ما

 ں۔ی ختم کریه تو آپ اس کو بں۔یہ ہے کر رہتبا

  ۔وگیہربانی ہ تو مںال سکیڈآپ روشنی اگر اس پر 

 

 ):مان خصوصیہم (پروفيسر ليق امحد خان

 ۔ اور سکالرشپس کیہےکی بات کی HEC ےجو آپ ن
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 ےلہ سال په کچےس آج ہ کہے ہ عرض یںتو اس می

 جنت ںیہ انہالل) مرحوم(ر حمبوب احلق صاحب ٹاکڈ

طلباء و طالبات کو 450 ے نںوہ انےنصيب کر

 زير حتت بيرون ےيکنالوجی کٹ ڈوزارت سائنس اين

 ان ہ کںیہ ے بتا سکتهےآپ مج ۔اهيجا تهملک ب

 ہ زيادے سهے؟ آدںیہ ے لوگ واپس آئے کنتے سںمی

 ںیہ انں جن میںيکنالوجيز میٹ ان ے نںلوگو

ريکل، ٹاليک ے تبديل کراکہا وهيجا گيا تهب

 ان ہ کے، اس لئںیہ ے لیےميکنيکل اور سول ل

 ں غلطياںماری پالننگ میہ ں۔یہjobs کی ںاہ یںمی

ی ه بےلہ اور پںیہوئی ہی ه بہ اور اس دفعںیہوتی ہ

 اندر ےکfibre technology ےم نہ ۔ںیهوئی تہ

 ںمیfibre technology ليکن ےيج ديئهآدمی تو ب

jobs createم ہ ۔ کیںیہنmanufacture 

technologyليکن ےيج ديئهتو ب manufacture 

technology کیjobs createپولی  ےم نہ ۔ کیںیہن

 ے سںاہرز وڈولہ ہپلومڈ، ںیہ ےيکنيکس بنائٹ

 ہ عليحدے اجنينيئرز سjobs اور ان کی ںیہ ےنکلت

 ے اوپر اجنينيئرز لگےکjobs ان کی ہے۔ ںیہن

 ہےاف ٹيکنيکس کی جتنا سٹ آپ کی پولی ں۔یہ ےوتہ

 ں ان میں۔یہس ٹ اجنينيئرز گريجوایے سارہو

technologistجو  دو ںاب بعد می ہے۔ ںیہکوئی ن 

 ہ ورنںیہ ے گئے شامل کئں ان میںیہ ےچار نکل

تا ہ عرض کرنا چاہ یں میں۔یہ تر اجنينيئرز ہزياد

 ہ ملک کی وہےل پالننگ جو ٹوٹ آپ کو ہ کںوہ

 آج ۔ گیڑےنا په ديکہ یےلہ پے سےسکالرشپس لين

 ہےا ہيج رهر بہباجن طلباء و طالبات کو HECی هب

آپ disciplineن کا کوئی  جںیہ ے کنتے سںان می
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 relevant to this ہ وہے متعين کيا ےن

countryلوگ ے جنتے آپ کہے۔ PhDے لئے کےکرن 

 جو ے کے فائدے کں ان لوگوہ وںیہ ےر جاتہبا

topicsاوپر ے ان کںیہ thesisےآپ ک ں۔یہ ےتهلک 

 کر ان ه رکے ان کو سامنںیہ مسائل جو ےملک ک

 ان کا ہک ے، اس لئےته لکںیہنthesisپر 

 يا ہے امريکن ںیہ پاکستانی نہو ہےپروفيسر جو 

Britisherہ کہے جو چيز ہ یے تو اس لئہے۔ 

تا ڑ پںیہ کوئی فرق نے اس سہےسکالرشپ دينا جو 

 ں کریںیہنchangeل پالننک کو ٹوٹجب تک آپ اس 

و ہ ںیہی کامياب نهی به اس وقت تک آپ کبےگ

 کو ےتيجه بےانجهبآپ  individually ںاہ ے۔سکت

 ےکرکPhD ۔ے ديجیيجه تو ضرور بںیہيجنا چاهب

 ۔ گیےاس کو مل جائی نوکری ه گا اور اچےآئ

 ہےيجنا ه کو بں پر لوگوٹ ميرےليکن اگر آپ ن

ر آپ کو ه تو پہےکرنا selection پر ٹاور مير

total planning countrywide man power کی

changeںاہ ےمارہ ۔ گیڑےکرنی پ man power 

planning۔وتیہ ںیہن  

 ی نظريات باق!  جناب:جناب فرخ جدون

 ے۔ مل سکںیہ نهے جوابات تو مجےسواالت ک

 ):مان خصوصیہم(پروفيسر ليق امحد خان 

 ںیہ نہ خود پتهےتو مج ں میے بارے کہنظریائی هب

 ہ اضافںی علم میه تو ميرا بں آپ بتا دیہے۔

  ۔وگاہ

 ۔انصار حسين :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

Mr. Syed Ansar Hussain: Sir, one of 

the many shortcomings pointed from time to 
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time in our educational system is that in 

the presence of the parallel and the 

paradoxical system of the public schools, 

the elite private schools and the Deni 

Madrasas, which are poles apart and adding 

to the alienation in the society. Sir, 

what do you suggest to address these 

problems? Thank you.    

Prof. Laeeq Ahmed Khan (Guest 

Speaker): The people and the Ministers, I 

am sorry with apologiese to Jugazai sahib, 

those who promised to you that they will 

be introducing in this country the uniform 

education and change the present syllabus 

because it does not suit us. 

 ے کام کےاپن سليبس ےی نٹکيمربج يونيورس

ی ہکر رfollow ساری دنيا اس کو ہے۔ بنايا ےلئ

 ں میہ کہےتا ہ آپ کا ايک آدمی کہے۔

uniformی کيا ٹاره اتںیہائی مته ب۔ گاںؤسليبس ال

 مت اسالمی ۔ کیےکرنdictateی ٹ کميربج يونيورسہے

  450 اس کوہے اندر جو درس نظامی ے کںمدرسو

 تو مت ے۔ کر سکںیہ تبديل نںسال می

uniformے آپ نہ البتںاہ ے۔سليبس کونسا کرو گ 

ی ٹرل انسڈ اور فیہےل سکولز کی بات کی ڈجو ما

 ہے۔ور ضر فرق ں ان میےہيويشنز کی بات کی ٹ

 ايم ں ان میںیہل سکولز ڈ ماے جنتے آپ کہکيونک

 ے، جو آپ کںیہ ے لگتہ، ايم ايس سی اساتذےا

ی يا پی ٹ، سی ڈ بی ایں ان میںیہ سکولز ےدوسر
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يچر ٹ ہ وغيرے اور بی اےرک، ايف اٹی سی، میٹ

اس کا سليبس ايک  ہے۔ور ضر فرق ہ یں۔یہ ےلگت

، ےیہونا چاہ ہ کںیہ ےتہ کہم یہ اور ےیہونا چاہ

 ان ہ وہےا ٹه اوپر بیہ طبقٹليکن جو ايک ايلی

  ہے۔ ديتا ےونہ ںیہ کو نںچيزو

Mr. Syed Ansar Hussain: Sir, in 

this regard don’t you think that there is 

an urgent need to regulate the fee 

structure and the Government should fix a 

sealing on the fee structure sir, so that 

the lower middle class of the society can 

also have benefit out it. 

Madam Deputy Speaker: Please stand 

up and ask the questions.  

Mr. Syed Ansar Hussain: Sorry, so 

that sir, the lower middle class of the 

talented youth can also have an acess to 

quality education.  

Prof. Laeeq Ahmed Khan (Guest 

Speaker): But so for my knowledge goes 

most of the English Medium Schools do have 

a certain percentage reserved for indigent 

students and poor students to be admitted 

and their fee structure is not the same as 

for others. The point is on one hand you 

want democracy in this country, on the 

other hand you want more regulations to 

regulate the things. 
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 you send your ہا کہ کںیہ  تو نے نںمی! ائیهب

son to Beacon House or to Grammar Schools. 

 You can ںیہ ےيجته بےخود اپنی مرضی سآپ 

afford it, you send them. ے آپ سے نںمی 

 I remember when my first ہے۔ا ہ کںیہن

daughter who was getting married. م مری ہتو

 تو ہے رےونتڈهshops اوپر جيولرز کی ے کڈرو

 ٹالئٹآج آپ سی ۔یهملی تshop ايک جيولر کی ںمیہ

 کر ے لے تو فيض آباد سے جائیںاؤن میٹ

نظر shopsاؤن تک آپ کو جيولرز کی ٹ ٹالئٹسی

 گی اور ان ں نظر آئیسٹ الئں گی اور ان میںآئی

، ںیہ لوگ  ے۔ گں نظر آئیےوئہ هڑے لوگ کںمی

يم ڈ کو انگليش میں بچوے لوگ اپنں۔یہ ےخريدت

 ضياءاحلق ں۔يج دیه تو بںیہ ےيجته بںسکولز می

کو elected Prime Minister ايک ےصاحب ن

کی 1979ی، ليکن ان کی اپنی ها دی تڑهانسی چهپ

 the  nomenclature ہ کہے ہ یٹمنٹیٹپاليسی س

of English medium shall be abolished. ہی 

 اور ںیہ ےو گئہ زبانی ياد هے جو مجںیہ الفاظ

 The nomenclature ں۔یہ ہے کہ اتنی دفعے نںمی

of English medium shall be abolished.ان ہی 

 پاليسی ہ جب یے نںوہان ہے۔ ٹمنٹیٹکی پاليسی س

 Ministry of تو ہےکرائی introduce ںمی1979

Educationےوتی صاحب ميرہ ےن Ministerهےت 

 ے۔ گںیهيم رکڈم اردو میہ ہليا کstand ے نںوہان

 ں سب میںیہيم سکولز ڈ انگليش میے جنتےمارہ

 ے کںخبارو ا۔ گیے تعليم دی جائںاردو زبان می

 مضامين ں میں اخباروں۔ لیهوريل آپ ديکٹیڈای
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 ہ کہےا ه لکےر اخبار نہ خالف ےاس ک ں۔ لیڑهپ

 we، ليکن ںيیہ چاےنہيم سکولز قائم رڈانگليش می

took a stand we were firm in our resolve 

to use Urdu as a medium.ی ضياء احلق ہليکن و

اجل فار گرلز  اندر اسالم آباد کےک1987صاحب جب 

 ہ کںیہ ے تو اعالن فرماتںیہ ے جاتے تشريف لںمی

 انگريزی educationکی  mathematicسائنس اور 

 That opened the Pandora ہے۔و سکتی ہ ںزبان می

box. انگليش ے جنتں میے اس زمانہ کہےميرا خيال 

  ےلہ پں تو پاکستان میے اتنےولهيم سکولز کڈمی

 هڑےم کہ جب ہ کےف اس لئصر  هے۔ تںیہی نه بےلهک

 ۔یہی تعليم دی جاتی رہ ںتک اردو می1987 ںیہ

Beacon House and Grammar Schoolی ه بں می

رک کا ٹ کو میں اندر متام لوگوےک1989ليکن 

 ےا، ليکن بدقسمتی سه دينا تںامتحان اردو می

 ےل گئه کہيم دوبارڈ انگليش میے بعد سےک1987

 گيا اور آج تک وہ شروع ہ سلسلہ وہاور دوبار

 ہے۔ ںیہمارا قصور تو نہ ں تو اس میہے۔قائم 

م اس نظام ہ! جناب :جناب نيازمصطفٰی 

؟ اس ںیہ ےو سکتہ مطمئن ے کس طرح سےتعليم س

بعد  ے کےسال تعليم حاصل کرن14 ايک شخص ںمی

 کونسی هے مجہ کر سکتا کںیہنdetermine ہی یهب

 پاس اتنی ے اس کے۔یہ جانا چاں میڈفيل

skillsآپ کو ے اپنہ وہوتی کہ ںیہن establish کر

 .Thank you ے۔سک

 ):مان خصوصیہم (پروفيسر ليق امحد خان

 guidance in ہے۔weaknessماری ہ  ہی

councillingی ه بں میںيوٹ يونيورسںاہ ےمارہ



 77

 Even in ہے۔lowت ہکی سطح تو بColleges ہے۔ ںیہن

our Universities we don’t have the 

guidance and councilling departments, 

fullfledged  departments.نام ے، برائںیہ 

 ں میے۔و گئہ اور بند ےوئہشروع  ں۔یہ ے گئهےرک

 manpower ںاہ ےمارہ ہ عرض کيا کں شروع میےن

planningہ کہےی ياد ه اب بهے مجہے۔ ںیہن I was 

serving the Engineering University in 

Lahore when parents came to meےمارہ صاحب ہک 

 ے۔ لگوا ديجیںو سول اجنينيئرنگ می کو آپ کٹےبی

 Civil ں۔ سول اجنينيئرنگ میںکيو! ئیهب

Engineering was the top branch at that 

time. رانکس ٹ اليکہے۔ريکل آ گئی ٹاب ذرااليک

پر topسول اجنينيئرنگ  ں میےاس زمان ہے۔آ گئی 

ا، ايک منگال هيم بننا تڈيال  ايک تربہ کيونک۔یهت

دو  ۔ںیه بننی تlink canals 8 ۔اهيم بننا تڈ

siphonہیں۔یهبننی ت Indus water treatyجو ہے 

 دستخط ه ساتےرو کہ نے ايوب خان صاحب نےمارہ

 اس ہی که تہش یہر آدمی کی خواہذا، ہل هے۔ تےکئ

 فورًا اس ہ تاکےا سول اجنينيئر بن جائٹکا بی

يم ڈايک ! ائیه بےار ۔ گیےائکو نوکری مل ج

ت ہ بہ وںیہ ےوتہ ےیہ جو اجنينيئرز چاں میےبنان

 ےکرنmaintainيم کو ڈ ليکن ايک ںیہ ےوتہ ہزياد

يم تکميل تک ڈمنگال  ے۔یہ اجنينيئرز کم چاے لئےک

ذا، ہوا، لہيم شروع ڈا تو تربيال هنچ گيا تہپ

 تو ۔منگال کا سرپلس سارا کا سارا تربيال چال گيا

 ں بچوے اپنےنparents جن ںاجنينيئرنگ میسول 

 ےلگoverseer ںا میڈ واپہا وهکو داخل کرايا ت
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 ںیہ انهے۔ تے لگںیہی نه اجنينيئرز بٹنٹاسس هے۔ت

 First divisionیهمل سکی تjobکی overseerصرف 

distinctionصدر ےو صاحب نهٹب۔ بعدے کےلين 

ری کو ٹسڈ کيميکل انں میہا کها تہ کہی یہ ےبنت

ا ه پاس آتا تےمارہر شخص ہ ہچنانچ ۔ گاںقی دوتر

 ں۔ کرا دیں کيميکل اجننينئرنگ میہميرا داخل ہک

؟ ں کيميکل اجنينيئرنگ میں نوکرياںیہ ںاہائی کهب

 ںاہ ےمارہجب تک made for planning جو ہذا، یہل

introduceں چلیںیہم نہ ےک سڑوگی اور اسی سہ 

  ۔ گاے بنںیہ نہ سلسلہتب تک یےگ

 ےميرا آپ س!  جناب:ہ امداد اللجناب

 کرپشن ہ کہے بات کی ےلہ  پے آپ نہ کہے ہسوال ی

 جب تک ہےاندر ےک  ranksےمارہوگی جو ہتب ختم 

 ںمیwest ہ جبکوگیہ ںیہنvalues strong فيملی ہک

family valuesاور ںیہ ںیہی نہ بالکل ں۔یہ ںیہن 

آج generationماری جو ہ ہے۔ ںیہی نه کرپشن بںاہو

 کی 60اور 50 ہس کی یٹ بيوروکریہےوئی ہی ٹهبی

 family ہ کںوہتا ه مسجں اور اس وقت میہےپيدائش 

valuesہےوتی ہن جب کرپشن کی بات ی ليکهی تهاچ 

 ںاس میہے۔وتی ہworld over جو rankingہتو ی

 منرب پر ے اور تيسرے دوسرں۔یہ ےوتہکافی اوپر 

  ں۔یہ ےوتہ

کی آپ tenure trackجو دوسرا سوال آپ کا 

کو student ےکLUMS ہا کہ کے آپ نہے۔ بات کی ےن

ی ٹاور اجنينيئرنگ يونيورسہےتو نوکری ملتی 

 tenure جب ۔ ملتیںیہکو نوکری نstudent ےور کہال

track system ی  ه بےر سہجو باوا تو ہشروع

 ںی میٹ قائد اعظم يونيورسہ وهےيچرز تهےٹاچ
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 ہ کيونک۔هے تے واپس آ گئںمیdepartments ےمارہ

ی يا ه ته اس وقت دو الکہايک پروفيسر کی تنخوا

 بغير جو ے اس کہ جبک۔یهزار تہ بيس هدو الک

 ںیہ ے اس کو ملتںريگولر اس می ہےم ٹدوسرا سس

 ختم کيا ہ وےنHEC ہجبک ں۔یہ ےزار ملتہ60يا 50

 ےچلLUMS ہو يا ے گئےر چلہ باہ دوبارہ تو وہے

 هےر اچهجد گا ےر جائهيچر ادٹا ه اچں۔یہ ےگئ

 تو ان ے گںيچر جائیٹ هےر اچه جدے۔ گںوہ ےپيس

 پاس ےمارہآج  ے۔ گںجائیstudents هے پاس اچےک

 ںی میٹيونيورسئد اعظم  قاںیہ ںیہيچرز نٹ هےاچ

tenure track system ہی وہ ے سہ کی وجےونہختم 

 ؟ے گںیہ کيا کں میے بارے آپ اس کں۔یہ ںیہن

مان ہم (پروفيسر ليق امحد خان

 کرتا ںیہ بالکل اتفاق نے آپ سںمی):صیخصو

م ہ اور ںیہی اسی نظام کی پيداوار هم بہ ہکيونک

 هے اچہے۔ اندر عمر گزاری ےی اسی نظام که بےن

 موجود ں میں سکولوں۔یہی موجود ه اب بہاساتذ

 ں۔یہ موجود ں میںيوٹ اور يونيورسں میں، کاجلوںیہ

Tenure track systemو، آپ کو شايد ہ ہو يا نہ

 ںيوٹيونيورس50,60 جو دنيا کی چند ہوگا کہعلم 

 ںياٹترين يونيورسہ، جو بہےرست آئی ہکی ايک ف

  ہے۔ی شامل هی بٹ قائد اعظم يونيورسں ان میںیہ

کا NUSTدنيا کی سطح پر  :ايک معزز رکن

 قائد ںمی ںيوٹ اسالمک ممالک کی يونيورسہے۔نام 

  ہے۔ی کا نام ٹاعظم يونيورس

 ):مان خصوصیہم ( خانپروفيسر ليق امحد

 قائد ہ کںوہ عرض کرتا ے آپ سں، میےيئهديک
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ر کنيز يوسف اس کی ٹاکڈجب  ںی میٹاعظم يونيورس

 اور صديقی صاحب اس ںیہوکر آئی ہوائس چانسلر 

 جو ں میے اس زمانهے وائس چانسلر تےلہ پےک

 ےت سہ، ليکن اب بهے تهےت اچہ بهے تہاساتذ

 هے آپ مج۔ںیہ ے گئےر چلہ باے آپ کہاساتذ

 کيا، آپ ے گں کریے روپهئی دو الکهب ہ کںبتائی

ا ه کر؟ يعنی ايک آدمی ايک اچے لے روپهدو الک

ر چل سکتا هال گها به اچںیزار مہ 30,40ر هال گهب

ی ه کو اچں اور بچوہےا سکتا هی کٹی روه، اچہے

 ے کيا کرں میے روپه دو الکہے۔ سکتا ےتعليم د

 ہ زيادںوس جس میہ ہ کں ناہےوس کی بات ہ ہگا؟ ی

 اندر ے سکتا جس کںیہی نہو ہا ه استاد اچہوگی وہ

 ہے ملتا ےی اسه جو بہ کہےا ه اچہ استاد و۔وہوس ہ

ی ه بں میے زمانےمارہ ے۔ مطابق وقت گزارےاس ک

م اسی ہ هے۔ تہ اساتذهے اچڑے اور بهے تہاساتذ

 اپنی ے نںمی ں۔یہتعليمی نظام کی پيداوار 

presentationجو ہ کے آپ سہے عرض کيا یه بںمی 

 ے سںکوڑ متام لے دنيا کںیہ ےر جاتہلوگ با

وکر ہ کامياب ےله بهے اور اچںیہ ے کرتہمقابل

 ےی کٹ قائد اعظم يونيورسے اپنے ک آپں۔یہ ےآت

 ںیہ ےرگئہلوگ با جو ںوہنام گنوا سکتا 15 ںمی

کی PhD thesis اور ان کی ںیہ ے آئےکرکPhDاور 

 آپ کو ہ کہے کی ے نںيوٹان يونيورساتنی تعريف 

ر امحد قاضی صاحب ٹاکڈ ہے۔و سکتا ہ ںیہ نہانداز

 ے کں آدميو8 ان ںی دنيا میهکا نام آج ب

panelہ جوکہے شامل ںمی WHOہے۔ قائم کيا ےن 

 sift ںمیيکلز ٹ آرےر کهدنيا ب

outر ٹاکڈ ے۔ لئے کےانعامات تقسيم کرنےکرک
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 هے۔ تےی کٹ يونيورسےی کہی آپ هامحد قاضی ب

 هے۔ تےی کٹ يونيورسےی کہر غالم حممد آپ ٹاکڈ

ود ہهے۔ تےی کٹ يونيورسےی کہر مسعود آپ ٹاکڈ

 ں۔ ناہےی آدمی ہی کا ٹی کی يونيورسہائی آپ هب

ند مجفر ں۔یہ ےتہکس کس کی بات کرنا آپ کرنا چا

 عرض کرنا ہ یں می۔اهاتا تڑه پںاہ ہملک آپ ک

ی هب ںیہ کی کمی کہ اساتذهے اچہ یہ کںوہتا ہچا

 اپنی ںیہ جو مطمئن ںیہی ہ وہ اساتذهے اچہے۔ ںیہن

 ہر جگہ ں تو آپ کو دنيا میےوس والہ ے۔زندگی س

  ے۔ گںملی

  ۔ وزير صاحبہاللد ہ زا:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 Mr. Zahid Ullah Wazir: Thank you 

Madam Speaker, sir, I would like to ask a 

very short question. On the one hand we 

are popularizing family planning. ی ہ دو ےبچ

هے۔اچ  

On the other hand we are distributing fund 

from central consolidated fund on 

population basis, should we not discourage 

distribution of funds from CSF on 

population basis so, that population is 

generally reduced and also there is even 

development in the country. Thank you sir. 

Prof. Laeeq Ahmed Khan (Guest 

Speaker): Actually this is a very 

difficult question to answer because 

Punjab wants distribution of consolidated 

fund on population basis, Balochistan want 
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on area basis, Sindh want on revenue basis 

because, ہ کراچی کی تو زيادہے ںاہ وہ گاہبندر 

revenue  and N.W.F.P want آپ کوہے آتا ےی سہو

because they are poorest and on the hilly 

track area.  

 کوئی فارموال نکالنا ہتو اس کا کوئی ن

 ہ کہے کيا ہ یے نٹذا، ايک تو گورمننہل ۔ گاڑےپ

کی consultant fund سرحد کو ہبلوچستان اور صوب

distributionےک over and above ايک ايک بلين

 ےملتadditional ان کو ےاور دو دو بلين روپ

 ہے۔ ہ ايک مسئلہ تو یے۔ لئے اپنی ترقی کںیہ

 فرمايا، ے آپ نہے تک تعلق ںاہپاپوليشن کی ج

 جو ہ یہکا، کيونک1965ا هپالن تمارا اپنا ہجو 

س  اہےبنا 1965 ہ یہے ٹمنٹيپارڈفيملی پالننگ 

 ہ تو وہے جب بنا ں۔یہا نه تو تےلہ پےس

 firstمارا ہ ےجيس ۔اه گيا تے لےم سہونيشيا ڈان

five years plan developmentےکا کوريا وال 

مارا فيملی پالننگ ہ اسی طرح هے تے گئےل

ونيشيا ڈ آج ان۔اه گيا تےونيشيا لڈپروگرام ان

پر 9 ےلہ پں۔یہ ےمنرب پر آ گئ7م ہ اور ہے پر 9منرب 

ونيشيا ڈ اور انںیہمنرب 7ليکن اب  هے  تےوتہم ہ

رول ٹ فيملی پالننگ کو کنے نںوہان ہے۔پر 9منرب 

 ہے۔کيا 

ميرا ! پروفيسر صاحب :جناب مدثر حبيب

 technical ہ اور یہے ہیquestionا سا ٹوهچ

issueمبذول کرانا ہ جس کی طرف آپ کی توجہے 

رک يا ثانوی تعليم ٹجو می Actually ۔ گاںوہچا

 ے سيک طرح ا ں ان میںیہ ےوتہstudents ےک
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confusion createم سليبس کی ہ جب ہےو جاتی ہ

کی unityی ه پر ابںاہ ايک تو یں۔یہ ےبات کرت

، ںکری uniformity createم ہ ہی کهوئی تہبات 

 کس ںیہماری پاليسی پتا نہ ہ کہے ہليکن دوسرا ی

 ںمیہ ہ چلتا کںیہ پتا نہ یںمیہ ہ کہےوتی ہطرح 

 ں میہے۔کرنی includeی کس وقت هسند

actuallyپر ںاہ وہ کںوہتا ه تعلق رکے سهسند 

 ںیہ يا نےیہونا چاہ9th ہ کہےآتا issueی هکب

اس کا  ہ کہےی سليبس کا آتا ه کبے۔یہونی چاہ

curriculum اور پيپرز کا ےیہونا چاہکس طرح کا 

pattern وگا؟ہکياTill the month of 

examinationےان ک ہوتا کہ ںیہ پتا نہی کو ںبچو 

 ےينہر مہ ہے۔وتا ہا ہکيا آ رpatternپيپر کا 

 ايک ےينہر مہ ہ اور وہےل پيپر آتا ڈايک نيا ما

تو ايک ہے۔وتا ہا ہکر ر confusion createنئی 

 ںیہی تک پتا نه ابہ کہےوتی ہproblemت ہ بہیتو

 اور کس ليول پر ہےانی ڑه کيا چيز پہ کہےوتا ہ

 کس طرح کا پيپر ہے۔انی ڑه پںیہ ناور کيا چيز

  ۔وتاہ ںیہنclearی ه بہوگا یہ

 literacy ہ کہے ايک بات کی ےآپ ن! جناب

rateمردم کی 1998 یرل بيورو کڈفی تو ۔ کیہوغير

 accurate ہ کہے ہی یه ب مطابقےمشاری ک

censusت ہی به اندر بےاس ک ۔اه تںیہی نهوا بہ

 ۔ںیهتshortcomings اور doubts ےسار

 Secondly Sir,کا ں سکولوٹوسهجو گ 

issueاندرے کںی عالقوہ خاص طور پر دیہے  ،

سال 3 اگر ےسال کی جبائ5 ہا کہ کے آپ نہجيساک

 ہے۔ کا حقدار ےالنہ کہ تو خواندے کر نکلڑهی پهب
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 ے گںیهپر ديکbasesکی registrationصرف آپ 

 اندر ے سکول کے بچے کنتہخواندگی ک

registeredےو اس س تںیہ ےوئہ I don’t thinkہک 

کا پتا چل سکتا literacy rateا آپ کو هت اچہب

 ںاہ جںیہی ه سکولز بٹوسه گےت سارہ بہ کيونکہے۔

ی ه بہ اور اساتذںیہ ےوتہregisterی ه بےبچ

registerے پر جاتںاہی وه بے اور پيسںیہ ےوتہ 

 physical ليکن ان سکولز کی کوئی ںیہ

existenceہ اساتذںمیہ ہا کہک ہ یےآپ نہے۔ ںیہن 

 ںیہ اور انےیہ چاےانڑه بڈ گریےک

recommendے۔ لئے سکيلز کهے اچںکری 

Supervisionہےا ہم چل رٹی ايک سسهکا ب ،

DEOsاور ںیہ ےوتہ EDEOsے ايک خمصوص عالقںیہ ےوتہ 

 ہ جب وہ کہےوتا ہ ہ، تو ان کا یے لئےک

superviseال ه کے پينےانه تو ان کو کںیہ ےکرت

جو ں۔یہ ےکروا ديتranking  خوداپنی ہکر اساتذ

unbiased appraisal ہيچرز کا وٹ ےیہونا چاہ 

ا ڑوه آپ ت،ں سکولز میٹگورمننو پاتاہ ںیہی نهب

 ں۔ دیہسا اس پرتوج

 ):مان خصوصیہم (پروفيسر ليق امحد خان

 ہ کہے ہ اور یہےا ڑت بہ بہئی، اب تو ايک مسئلهب

 ے لئے کہ داخلہ کہےا ہ کہ یےگورنر پنجاب ن

 ںیہ نٹيسٹ ںيکل کاجلز میڈ اور میںيوٹيونيورس

 ه سندہ کہے ںیہ علم نہ ان کو شايد یے۔یہ چاےونہ

 ے کٹيجوایگر اجنينيئرنگ ے اپنےی نٹيونيورس

 ےکڑر لہ هے تےمنرب مجع کئ100 ے سں میںکل منربو

 ںیہjobs جو ںرل میڈ فیہ کے، اس لئں، کيوےک

ل سکتی  مہ کو زيادںکوڑ لےی کٹ يونيورسهسند
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 Intermediate and Secondaryں آج پنجاب میں۔یہ

Educationےتہ چاےا والهسرگود ۔ ںیہز ڈبور8ےک 

يکل کاجلز ڈمی ےکڑ لہ زيادے سہ زيادے ان کہ کںیہ

 ےی والڈ راولپنں۔ جائیںاور اجنينيئرنگ کاجلز می

 ں۔ جائیہ زيادے سہ زيادےکڑ لے ان کہ کںیہ ےتہچا

 ہےجو uniformity of standardذا، کوئی ہل

markingيا ںمی question paperہ یہے۔ ںیہ نںمی 

 ,Inter Board ہ یہےجو آپ کو تفاوت ملتا 

Inter-provincialاوپر ےکوئی قومی سطح کہے۔ ہی 

 ہے کی ےندوستان نہ ے۔ کر سکتںیہ چيز نہآپ ی

، اتنی ہےم بنايا ٹول سسپ ٹيسٹ ے نںوہاناور 

 ه کر ديکےپ ل آہے۔ موجود ںمیUGCہےی کتاب ٹمو

 فزکس ےسوال ک500 ںان می  ں۔یہ ےسکت

 ےحساب ک500بيالوجی اور 500ری، ٹکيمس500،ےک

 اور اس کا جو ںیہ ےوئہ ے سواالت ديئہو ں۔یہ

initialيا 20 ں خيال میے، ميرہے ہديباچ

 ہےا ه لکے نںوہ انں اس میہے ہ کا ديباچںصفحو25

 کو ںچيزو وقت کن کن ےبناتquestion paper ہک

 question ايک ہکےیہنا چاه رکںن میہذ

appliedوگا ہ فارموال آپ کو ياد ہ یہ کہےوتا ہ

 بعد ايک ے اس کے۔ گںکریapply ے کيسےاور اس

 آپ کو ہ کہےretrieval system آپ ہ کہےوتا ہ

کيا اور UK جب ں میہے۔ ںیہ نہ کہےزبانی ياد 

 Queen Marry Collegeوا ہ اتفاق هےمج

Londonںمی Nuclear Engineeringکا تو ےنڑهپ 

 ہا کہ کںمیہ ے نڈ مينفيل پروفيسرےمارہ دن ےلہپ

 ےکی لگtext book David Hallydayآپ کو 

م ہجو Nuclear Physics by Dived Hallyday۔گی
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م ہ ے جنتہ کںآپ يقين کری ۔یه لی تڑه پںمیM.Scےن

 ڑے بے ديش اور پاکستان کہيا، بنگلڈ انهےلوگ ت

 ڑهم پہتو David Hallyday !ہ واہ واہ کےوئہخوش 

 ے اگلں۔یہ نهی کچہماری تو بات ہ تو ں۔یہ ںکر آئی

 David  ہا کہ کےم سہ ےدن اس موصوف ن

Hallydayےلہکی کتاب پ chapterجو ں آخر میےک 

 ےال سوال حل کرکہ اس کا پںیہوئی ہ دی ںمشقی

ی اس سوال کو حل ه ايک شخص بے سںم میہ ے۔الئی

 ڑه تو پtheory ےم نہ ہ کےاس لئ ۔ کر سکاںیہن

 کس ہ کہےجو applicationی ليکن اس کی هلی ت

 ںمیہ ہ وہےکرنا apply کو theory اس ےطرح س

 ہی وهماری خوشی جو تہذا، ہ ل۔ گئیںیہی نہائی ڑهپ

 ہو  جوDavid Hallyday ہی کهی عارضی قسم کی تڑب

ی جو ه خمتلف تے بالکل اس سہ وهے تہےا رڑه پںمیہ

ی ه آج ب۔یهی تڑه پںی میٹورس اپنی يونيےم نہ

 ںمی ہے۔ کی کمی ں والوےنه لکں کتابیںاہ ےمارہ

 ںیہ قطعًا کوئی عار حمسوس نں میےکرنadmitاس کو 

ی ه منگوائی تےلی سہ دےم نہ راجن کی کتاب ۔کرتا

the Nuclear Physics, M.Scے  کےکرن 

ی ه منگوائی تےم نہHeath کی هجوگندر سنگے۔لئ

 ںیہ کوئی کتاب ايسی نے۔ئ لے کےنڑه پےلی سہد

 منگوائی ہ نے آپ نےيا سڈيا ان ےلی سہ دہ جوکہے

 ايک ايک مضمون ںاہ وہ کيونکے لئے کےنڑهو پہ

ی ہو رہر سال شائع ہ ں اوپر دو، دو سو کتابیےک

 کس ںاہ ے کتاب آپ کہ یہ کں بتائیهے آپ مجں۔یہ

پر کوئی B.Sc levelيا M.Sc ے کسی نہے۔ی ه لکےن

ری کی يا بيالوجی کی کوئی کتاب ٹفزکس کی، کمس

 ہ ايک اور مسئل؟ں نام بتائیهےآپ مج ؟ہےی هلک
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 نسخ ہے ہ اور وہے آتا ں نظام تعليم میےمارہ

 سرحد کی ہے۔ ں قرآن کريم نسخ می۔اور نستاليق

 ہے۔ ںی زبان نسخ میه سندہے۔ ں میسکڈپشتو زبان 

 بنگالی زبانی ہے۔ ںی میهپنجابی زبانی گورمک

 ليکن آپ کا ہے لی گئی ےکرت سندی اور سنہ

 ںمی1962 ے ايوب خان نہے۔ ںاخبار نستاليق می

 ںکوڑل۔اهپوايا ته چںمتام درسی کتب کو نسخ می

 ڑه پںیہم نہ ہا کهکر ديا تreject ے نہاور اساتذ

 اور ںیہ ں متام اخبار نسخ میں ايران میے۔سکت

 اخبار ںاہ ے آپ کں۔یہ ں نسخ میںمتام کتابی

باقی درسی کتب اب آپ  اور ےہ ںنستاليق می

 ہے جمبوری ہ کے، اس لئںیہ ےپاته چںنستاليق می

 کر ںیہن کو ٹ سکرپں آپ دونوں نسخ می۔آپ کی

ی هکو ب authorsےک آپ ں جمبورياہذا، یہلے۔سکت

 ں۔یہی ه کو بں والوےنڑهمصنفين اور پ ہ اور یںیہ

 ہ۔ گل بانو صاحب:ی سپيکرٹپڈيم ڈمی

 ے آپ سے نںیم!  جناب:و گل بانہحمرتم

questionآپ ہ کہےنا هپوچ HECےکی پاليسی س 

 ہ کںیہ ےتهم ديکہتو ری طور پر ہ ظاں۔یہمطمئن 

 ہے۔آئی improvementی ڑ بںپاکستان می

گری ڈر ٹ اور ماسہےی ڑهيوشنز کی تعداد بٹیٹانس

 ہےو رہproduce ے سںاہوstudentsی ه به ساتےک

ی هن بی ايجوکيشٹ کوالہ کںیہ ےته کياآپ مسجں۔یہ

 ےتہم کہ اور ايک طرف جب ںیہ ہےکر رprovide ہو

 تو اس کا ايک ہےunemployment ہ کںیہ

reasonجو ہکہےی نظر آتا ه بہ یهےمج 

studentsی ٹ انسٹےوه چٹےوه ان چےر کرکٹماس
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 پاس کوئی ے تو ان کںیہ ے نکلتے سٹيوٹ

 ے ان کو اپنہے۔ ںیہی نہوتی ہی ٹکوال

subjectsں میے بارےک know-how تی وہ ںیہی نہ

 ے کے خاص طبقہ گی کںوہنا چاهی پوچه بہ یں می۔ہے

 ے جو لوگ سکالرشپ کہے۔ کو سکالرشپ ملتا ںلوگو

 ے لئےی کہ صرف انںیہ ےکر سکتapproach ےلئ

facilityے لوگ جو پاکستان کہ باقی وہے۔ 

remote areaجن ۔ ںیہ ےتہ رں میںی عالقوہيا دی 

 کس ہ تو وہے ںیہی نہی ايجوکيشن ٹ پاس کوالےک

! جنابں۔یہ ےکر سکت opportunity avail ہوطرح 

الرز ڈ ملين ںمیHEC ہ کںیہ ےته مسجہکيا آپ ی

investآپ ےلہ پہ کہےتر ہ بے سےکرن lower 

level پر اپنیfoundation strongآپ ہ تاکںکری 

 ه کچےر آپ کی آگهوگی تو پہbase strongکی 

improvement ہے۔نظر آ سکتی 

Madam Deputy Speaker: Honourable 

members please be brief and concise with 

the questions you ask and try to ask one 

question only at a time so that the other 

members get the chance to ask questions. 

 ):مان خصوصیہم (فيسر ليق امحد خانپرو

 اس ں اور میہےی ہ آخری بات بالکل صحيح کےآپ ن

 ے اپنے نں اور میںوہ اتفاق کرتا ےس

presentationمارا حساب ہ ہ کہےی عرض کی ه بںمی

 طلباء ےمارہ ں۔یہت کمزرو ہ بںاور انگريزی دونو

 ں میںيوٹر يونيورسہ يا باںیہ ے جاتںمیAITجو 

 اپنی مشکالت ہ تو وںیہ ے جاتں میہ وغيرڈاورہيا 

explainتو اردو ہ وہ کے، اس لئے کر سکتںیہی نہ 
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 ے سکتںیہی نہ بتا ں اور انگريزی میںیہ ےتهمسج

ی ه بے سہ؟ تو اس کی وجںیہ ان کی مشکالت کيا ہک

sufferتک ںاہج ں۔یہ ےتکر basic education کا

ری، ان کو ڈ، پرائمری اور سيکنہےتعلق 

strongہےوتا ہايک سليبس جو ہے۔  کی ضرورتےکرن 

 کر ے لےئمری س پراہے۔continuous system ايکہو

 ےیہچاcontinuationائر ايجوکيشن تک ايک ہاور 

 ںاہ ےمارہ ہے۔ ںیہ نںاہ ےمارہ ےليکن قدقستمی س

 اس ں، میںمیIst year ےی کٹاجنينيئرنگ يونيورس

ی کا نام ٹ بار بار  اجنينيئرنگ يونيورسےلئ

 ں۔وہا ہسال ر11 ںاہ وں میہ کيونکںوہا ہ رےل

م ہ ںمیIst year ے کیٹاجنينيئرنگ يونيورس

م ہ، ںیہ ےاتڑهم فزکس پہ ں۔یہ ےاتڑهانگريزی پ

 اسالميات اور ہ عالوےری اور حساب کٹکمس

 جو آدمی نان ںمیFSc ں۔یہ ےاتڑهيز پٹڈپاکستان س

ی انگريزی، حساب، ه بہ وہے جاتا ےيکل کرکڈمی

ائی آپ ه بہے۔ کر جاتا ڑهری پٹفزکس اور کمس

 ہ کے سکتکرںیہ نcoordinate ںکيو ه ساتے کڈبور

 ےلہ اندر پے اس کہےا ہ بنا رڈجو سليبس بور

 ہےکر رrepeat ں آپ اجنينيئرنگ میہجو کسال کا 

 اور اجنينيئرنگ ں شامل کر لیں اس کو ان میںیہ

 ےاتڑه بںیہ نہ وں۔ا دیڑهی بٹکی کوالتعليمکی 

يز ٹڈاور س زڈ بورے آپ کہے۔ ہ علحيدڈ بورں۔یہ

 ہ عليحدہا، وی کٹ اجنينيئرنگ يونيورسہے ہعليحد

 Ist ہے۔ ںيکل کاجل میڈی صورحتال میہ یہے۔بناتا 

yearاندر جو ےک FScاس ںیہ ے جاتےيکل کرکڈمی 

جو  ےیہچاائی جانی ڑه پہ اندر بيالوجی وےک

م بيالوجی جنرل ہ ليکن ہے کام آتی ںيکل میڈمی
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 ہ کہے ہیQuestion ں۔یہ ےاتڑهپ

coordinationونا ہ جو ربط ہے۔ ںیہ نںاہ ےمارہ

ر ٹاکڈ ہے۔ ںیہ نہ وں میں خمتلف اداروےیہچا

تعليم  وزيرے لئے کے عرصهعطاءالرمحان صاحب کچ

ر گئی ہ باںیہ کہ جالل صاحبہ زبيدهے۔ تےوئہمقرر 

 ے تو عطاءالرمحان صاحب ن۔یهوئی تہ

systematically ے لئے پرائمری سکول ک 

groupsے لئےری کالسز کڈ، سيکنےبنائ 

groupsے لئےی کگرڈ ه اور کچےبنائ 

groupsخمتلف  ے نںوہ اور انںبنائیgroups 

educationistہ کے بنائے پاکستان سے پورےک 

  ليکنےبنايا جا سکcontinuum syllabusايک 

وئی ہنگ ٹايک ايک، دو دو میان کی ی شايد هاب

 ہ واپس زبيدہا کهی ته بں، میںی، ايک گروپ میهت

 بعد ے کے آنے نںوہ اور ان آ گئیہجالل صاحب

 اقدامات کو ے سارےکعطاء الرمحان صاحب 

cancelے گئے ديئڑ گروپ توے اور سارکر ديا 

ا، ه تےیہونا چاہcontinuumکو  جو سليبس ہاور و

 ںاہ ےمارہی هذا، اب بہ ل۔و سکاہ ںیہ نہو

گری ليول ڈری ، ڈائر سيکنہری، ڈپرائمری، سيکن

 ہ اندر عليحدے ليول کٹ گريجوایٹاور پوس

 کی مسجد بنا ٹ اينڑهیڈ اپنی ےر ايک نہ ہعليحد

 ے اندر ايک ربط کے کوئی آپس کہے۔ی هرک

  ہے۔ ںیہ نہو اندر ےکcontinuation syllabusهسات

 ۔سيد وقاص علی :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

Mr. Syed Wagas Ali Kausar: Sir, I 

have two questions very brief.  
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 تو آپ ہے۔وری ملک ہ پاکستان ايک جمہ کہے ہال یہپ

 کيا ہنdecentralize ايجوکيشن کو ں خيال میےک

 ہ کيونکےنا ديا جائہی رہحق provincial ہ کےجائ

 ہ تو یہےوتی ہdictate پاليسی ےسcenterجب 

 ہے۔ مسائل پيدا کرتی ہميشہ

 اندر پرائمری ے ايک سال کہ کہے ہ، ی2۔منرب 

 ں اس میں لیےری ليول لڈ يا سيکنں لیےليول ل

 اور ںیہ ےوتہsyllabus change ہ دفع6,6

studentsہ چلتا کںیہ دن تک پتا نےکو پيپر ک 

 ے تو کيا آپ ک؟ گاے کونسا پيپر آئےسbookکس 

 جس ےنا ديا جائہی رہحق provincial ہ یںخيال می

جس طرح  ہے۔ ں يا کسی اور ملک میہے ںمیUKطرح 

UKباقی ےک statesہے۔ی اسی طرح ه بں ان میںیہ 

 مزيد ہ تاکےيا جائ دےنہی رہتو صوبائی حق 

disputeں۔وہ ہپيدا ن Thank you very much. 

 ):مان خصوصیہم (پروفيسر ليق امحد خان

رل ليول پر ڈ جو پاليسی فیہ کہےلی بات تو  ہپ

 in consultation with provincial ہ وہےبنتی 

government ںیہ ے صوبائی وزير تعليم آتہے۔بنتی 

 ںیہ ےکرتpresideاور مرکزی وزير تعليم صاحب 

  ہے پيش کی جاتی ے سامنے پاليسی ان کہاور و

ی دی جاتی هيج به بہ بلک concurrentاور ان کی 

 اوپر ےاس کcomments ےاپن آپ ہ کو کں صوبوہے

 اور اس ںیہ ےملتcommentsت کم ہ بںمیہ ں۔يج دیهب

 ہ وہےرل جو ڈ فیے تو اس لئے۔ ملتںیہ اوپر نےک

broad outline ے کپاليسیہےديتی detailںیہن 

 ےی کہ اور انہےprovincial subject ہديتی و

 اس ہے ہکا معاملsyllabusباقی جو  ہے۔تا ہپاس ر
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 ہ ايک قاعدں۔یہ ہے اوپر آپ بالکل جبا فرما رےک

، ںیہ ں دونو۔ انارےآم اور الف س ے الف سہے

 اور ہےوا ہا ه آم لکے الف سں میںبعض قاعدو

 تين ہے۔وا ہا هک انار لے الف سں میںبعض قاعدو

ی ه بےپيس10 ہ اگر فی قاعدہے۔پتا ه چہ قاعدڑکرو

 حساب ے کےپيس10 کا ڑکرو3 تو آپ ں جائیےبچائ

 ہے جاتا ں جيب میہ پيسہ وے حساب لگا ديجيئےس

رسال، ايک سال الف انار ہذا، ہ لے۔ کڈ بورٹيکسٹ

 سليبس ہ کہےت ضروری ہ اور ايک سال الف آم بےس

 ےسليبس اتنی آسانی س ہورن ے۔تبديل کيا جائ

 ے کےسليبس تبديل کرن ے۔وا کرتہ ںیہتبديل ن

 ےم نہ اندر ےک1962 ے۔یہت عرق ريزی چاہ بےلئ

سليبس کو مغربی ےکFSc ہی کهی بنائی تٹايک کمی

 ےبرکل ں۔ آئیے لں میے مقابلےممالک ک

 شامل کر ںاہ ےمارہکا کورس FSc ےی کٹيونيورس

ط کر لو، رک تو مضبوٹ میےلہائی په ب۔ديا گيا

 ۔اؤڑهی کا سليبس پٹ يونيورسے بعد برکلےاس ک

 ے آئں میهی کا سليبس کس کی مسجٹ يونيورسےبرکل

 ہے۔ ں جو پاکستان میہےی ہک وڑارا میهگا اگر مت

 ہے۔ سوال کا جواب ے آپ کہی

It has to be a continuum from Primary 

to the Postgraduate level, unless you do 

that you will never be able to solve the 

problems of education in this country.  

Madam Deputy Speaker: Due to 

shortage of time we have to end the 

Questions and Answers session. We are all 

extremely grateful to Mr. Prof. Laeeq 
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Ahmed Khan for giving us valutable 

insights, thought provoking information, 

knowledge and inspirations. It is indeed 

honour for us to have you here sir. 

The session is adjourned till 12.00 

noon sharp.   

………………………………… 

 بعد اجالس کی کارروائی زير صدارت ے کہوقف(

) ی خان درانہ کشمالہحمرتم(ی سپيکر ٹپڈم ڈمی

 )وئیہ شروع ہدوبار

Madam Deputy Speaker: Mr. Muhammad 

Sadan Nasir (YP06-Balochistan 04), Mr. 

Usman Ali (YP18- NWFP 06), Ms. Sor Fabha 

Alvi (YP14-NWFP 02) and Mr. Bilal Ahmed 

(YP-24-Punjab 05) to move the following 

motion.  

Mr. Usman Ali: Mr. Sadan Nasir, Mr. 

Usman Ali, Ms. Sor Fabha Alvi and Mr. 

Bilal Ahmed to move the following motion:- 

“This House shall discuss the need of 

implementing a uniform education system as 

against the existing parallel education 

systems.”  

نا ہ که کچں میے سےاس حوال! م سپيکرڈمی

 حمسوس ں اس کی ضرورت کيوہ کہے ں گا اور يوںوہاچ

ی جو ٹسوسائماری ہ تو ںیهم ديکہ اب اگر ہے۔وئی ہ

 اور اس طرح کی ںمیclasses ہےstratified ہے

fragmentہے۔و چکی ہی تقسيم ٹماری سوسائہ ہ یںمی 

 ہ جوکںیہ متام عوامل موجود ہ وںپاکستان می
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 economic پر ںاہی ہے۔کر ديتی divideی ٹسوسائ

causesںیہی هب ،upper class, middle class 

and lower classتو ںاہاور ی lower classےس 

 ruler and اس طرح ہے۔ ہ طبقےی ايک نيچهب

urbanےمارہ classesہ عالوے اس کں۔یہ ےوئہ ےبن 

 ہےmulti ethnic and multi culturalمارا ملک ہ

 جو ہ تو یں۔یہ ہے رہی رهبminority هکچاور 

situation ہی کی اور یٹماری سوسائہ ہےوئی ہبنی 

 ں میے ان کو ايک النںیہ ےوئہ ےبنfragmentsجو 

 ہے ہ اور وہے ہی ذريعہ پاس ايک ےمارہ

education. ابuniform education systemے ک 

 ں میے کو ايک دوسرclassesم انہی ہ ےذريع

mergeاور ان کی ںیہ ےکر سکت mentality کو کسی

 جو ہماری یہاب  ں۔یہ ےپر ال سکتlevelايک 

fragmentsہچونک ں۔یہ ےوئہ ےبن education 

system uniformی ايک ها تو ابه تںیہنclassہے 

اس طرح  ہے۔تی هکا سوچ رکdifferent levelجو 

middle and lower classesہے۔تی هخمتلف سوچ رک 

 ہ یہ کے گں بات کریہی یہ دوست ےاس پر مير

change؟ اور ے گںالئیم کس طرح ہparallel 

education systemےک fall outs ںتو می ؟ںیہکيا 

 ے کو موقع ديا جائں دوستوے ميرہ گا کںوہچا

 .Thank you ے۔و سکہ بات ہتاک

  ۔جی نشاط صاحب :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 ہحمرتم :جناب ايس ايم نشاط احلسن کاظمی

 ںمیں۔وہ پر  point of order ں می!ہسپيکر صاحب

 جو ہ یہ چونکہ گا کںوہکرنا چاrequest ہی
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motionاستعمال ے اندر دو الفاظ ايسے اس کہے 

 treasury ممربان کو ے اپوزيشن کہ کںیہ ےوئہ

benchesتو  ہے۔ ںیہی نہ موقف کا بالکل پتا ےک

uniform education system اورparallel 

education system کی وضاحت حمرتمEducation 

Ministerں حبث میے لئےمارہ تو ںاگر کر دی 

  ۔ گاےو جائہا هجانا اچ

 )ےيسک جبائڈ ےاس موقع پر اراکين ن(

Madam Deputy Speaker: Once the 

motion is put in front of the Parliament 

only then we will give him the chance to 

speak. Once it has been discussed and put 

in the Parliament then he will explain 

that. Mr. Sadan Nasir.  

 ں پاکستان می:دان ناصرعجناب حممد س

different parallel education system 

existں جس میںیہ ےکرت Cambridge base 

education systemے اس کہے۔م ٹ سسہ اور مدرسہے 

 ں جس میہےcategorizationی هيم پر بڈ میہعالو

ت ہتو ب ہے۔يم ڈيزی می اور انگرہےيم ڈاردو می

 ں پاس پاکستان میےمارہparallel systemsساری 

existتو ں۔یہ ہےکر ر uniform education 

systemم ہ ہ کہےی ہ یہ وںیہ ےم مراد ليتہ جو ےس

 uniformايک gradually کو systemsان سب 

systemايک ہ تاکں کر جائیےکی طرف ل 

curriculumی طرح ہو، اور ايک ہيم ڈو ، ايک میہ

  ے۔ لئے کںو سب لوگوہم ٹکا سس
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پر  aspects  خمتلفےکtopicاس ی ٹماری پارہ

 ہ گا وںپر بولوaspect جس ں گی اور آج میےبول

 ےکparallel education system ہے

disadvantages. First and foremost class 

system کوpromote ے آپ کہےکرتا parallel 

education system.ماری ہ ہ کںیہ ےت سکهآپ ديک

 يا ہےelite classماری ہجو  اندر ےی کٹسوسائ

upper classہ کہے تر ترجيح ديتی ہ زيادہ وہے 

 ليول اور او ليول کی ےيم ، اڈانگلش می

 اردو ہ وہے ہغريب طبقمارا ہ جو ں۔ايجوکيشن لی

 ںیہ ے جاتں سکولز میےر کٹيم اور پبلک سيکڈمی

 ہ ايک نتيجےستو اس  ں۔یہ ےاور تعليم حاصل کرت

 ےامير اور غريب ک ہےgap جو ہ کںیہ ےم اخذ کرتہ

 ہ کيونکہےا ہتا جا رڑه دن بدن بہدرميان ی

 يعنی ہے فرق ہت زيادہ بںی آف ايجوکيشن میٹکوال

 ٹيم ، پبلک اور پرائيویڈيم، اردو میڈانگلش می

 جو دوسرا ہ عالوےاس ک ۔ درميانےرز سکولز کٹسيک

اور culture ےمارہ ہ کےہ ہ یہ وہےfactا ڑاس کا ب

valuesت ہ بںمیadverse effectجو ہ کہےا ہآ ر 

 ںیہsystems اور خمتلف جو ہے curriculums خمتلف

 اور خمتلف ںیہinterpretations خمتلف ےان ک

versionsہ اور وںیہ differentےطرح س 

culture ماری ہاورvalues کوinculcateہےکر ر 

 ۔ گاںکی مثال دو جاپان ں می۔ اندرےکyouth ںیہ

، تو هے تے کر آئےلreforms لوگ جب ںجاپان می

 western اه تہا، وه تmotoان کا ايک 

knowledge and Japanese soul  ہ وہکيعنی 

western knowledge ےا ليکن اس کهتا تہ النا چا 
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ی هکو بvaluesاور culture اپنی هسات

preserveے نںوہ انے لئے اس کهے۔تا تہکرنا چا 

کو curriculum اپنی ے نںوہ انہی کيا کہی

uniformityے۔ کر گئےکی طرف ل  

 ہ یہ وہےeffect جو اس کا ايک ہ عالوےاس ک

 ےاس سmonopolyکی private sector ہ کہے

promoteہ کہےوتی ہ private sectorےک 

different fee structuresہ وںیہ different 

curriculum نام پر ے ک different fee 

structuresرول ٹاور ان پر کوئی کن ںیہ ے ليت

 بات ں بعد جس چيز پر میےاس ک ہے۔و سکتا ہ ںیہن

رول کا ميکانيزم ٹی کنٹ کوالہ گا وںوہکرنا چا

ان پر ايک curriculumی هاس وقت جو ب ہے۔

strict monitoring systemبنايا جا سکتا ںیہن 

ی ه جو بہ وہ مطابق کيونکےکdiversityان کی 

curriculumاور ںیہ ے بناتہ وںیہ ےتہبنانا چا 

 strict check and اس پر کوئی ں۔یہ ےاتڑهپ

balance exact assessں بعد میےاس ک۔ کرتاںیہن 

 پر ںاہ جہ گا کںوہچائنا کی ايک مثال دينا چا

uniform education system implemented اور ہے 

اور independence ان کی ہ کںیہ ے سکتهم ديکہ

 فرق ہکوئی اتنا زيادindependenceن کی پاکستا

 high literacy پاس ے ليکن آج ان کہے ںیہن

rateےان ک۔ہے class difference comparatively 

اور ے سclass differences  ےمارہ ںیہت کم ہ ب

 culture and ے اپنںیہsensitizeت ہ لوگ بہو

valuesت ہ آج ان کی ب۔ مطابقےکstrong 

economyےيا کڈی چائنا اور انه بںمیہ تو ہے۔ 
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role models کوfollowےوئہ ےکرت uniformity کی

 gradualايک  يقينًا ہ گا اور یڑےطرف جانا پ

processم ہ اس کو ۔وگاہabruptly ںیہ تو کر ن 

 ہ وہےprocess جو پورا ں میے بارےاس ک۔ ےسکت

consusےک throughی ہdevelop ہے۔کيا جا سکتا 

Thank you very much. 

Madam Deputy Speaker: Umair Zafar 

Malik. 

Mr. Umair Zafar Malik: Ladies and 

gentlemen, as a member of the Green Party 

first of all I would start off by quoting 

the manifestoes of both the parties in 

this issue. The Blue Party believes that a 

uniform system of Education for all 

students upto 12th grade with uniform 

curriculum should be enforced, while the 

Green Party having the democratic believes 

that there is no objection to diverse the 

education system and people should have 

the right to choose by the way of 

democracy the type of education that they 

like. I will start off supporting the case 

of this side of the House. First of all, 

the motion that has come up is very vague. 

It has not come up with practical measures 

to materialize whatever they seek. So, 

this to us is no more than to toe the 

line. There is nothing tangible into it. I 

would like to mention that it is very easy 
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to emphasize the importance of something 

and very hard, in fact, impossible in this 

case to materialize the change that they 

seek and in all move on to the different 

systems of education that are present in 

the country. What will happen if you try 

to merge them into a single system and 

effectively abolish all the other diverse 

systems that are present. The basic 

problem is that there are different modes 

of instructions present in this country. 

In the rural areas, let alone Urdu, the 

regional languages are Punjabi, Pushto and 

Sindhi for that matter are the modes of 

instruction in those schools. The students 

of these rural areas who are instructed in 

Urdu medium sort of schools, they have a 

major problem to speak English when they 

have to speak in English. So, I don’t know 

which magic wand they have to convert all 

those students who speak Urdu into English 

medium schools and make them fluent in 

English. On the contrary, the students in 

the urban areas are taught in English 

medium schools are pushed to speak Urdu. 

So, this transition from diversed systems 

to one uniform system is impossible. Then 

there are Madrasas which are an integral 

component of the society. First of all you 

will have to see who end up going to the 
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Madrasas, it is of course, the less 

privileged class of our society and the 

Madrasas by the way are doing a fantastic 

job by providing education to a hundreds 

of thousands of under privilged people. As 

the worthy guest speaker in the morning 

mentioned that no matter we have schools 

whether we have not a school in the 

remotist villages but we have mosques 

there. These are basically providing 

education to the fartherst possible areas 

and to the least privileged areas of 

Pakistan. So, by banning the Madrasas in 

the name of uniformity converting them 

into one system, the system that we 

consider right will effectively be 

snatching away the right of hundreds of 

thousands of under privileged people that 

basically effectively would lead to our 

litracy rate decreasing further which 

already is tottering in the low the 

forties. Ladies and gentlemen; this of 

course, has an ideological backlash, I 

mean there are certain people in the 

society who feel that being taught in a 

religious school or Madrasas as they put 

it is their basic human right. They need 

to be taught in the school that they feel 

suit in the most. So, what right does this 

side of the House have to force them into 
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the system of education that they feel is 

right violating the basic human right of 

others to choose the type of education 

which they think suit in the best. So, 

this is the gross violation of human 

rights, ladies and gentlemen. Then to the 

most pertinent of the differences the O-

level stream and the matric, FSc stream, 

as the worthy guest speaker mentioned that  

 uniform ايک ہ وہ کہےا ہ رہہ کےی آپ سهجو ب

systemہ گا، وے الئ straightawayٹوه جے آپ س 

  ۔ ہےا ہبول ر

The “O” and “A” level stream cannot be 

banned. The Cambridge University if the 

worthy Minister for Education knows it 

does not fall under his jurisdiction so, 

he cannot force them to change the 

curriculum to the uniformity that he 

thinks is right. So, of course on the 

other hand what you are doing is by 

banning or effectively stopping the 

Cambridge University or the “O” and “A” 

level system that you are forcing the 

people who can manage who can afford a 

better system of education and 

internationally accepted system of 

education you are forcing through a failed 

system of education. This again does not 

suit the country, does not suit the 
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individuals and again is against their 

basic human rights. What happens is that 

when you are banning the system of the 

British universities would you effectively 

doing is that you are leaving people only 

one option which is our own failed 

matriculation, Fsc system as was 

emphasized by the worthy guest speaker in 

the morning. What we have seen in the past 

four, five years in our matriculation, FSc 

system which by the way is the parallel 

system that we have, the only parallel 

system that we have right now is that in 

the last 5 years all possible humanly 

absurd switchings have been made with 

regards to the number of marks, the marks 

schemes, the exam pattern, the number of 

subjects per year, the number of exams per 

subject and God knows what. All possible 

absurd changes have been made riversed and 

they wish to make again. So, this is the 

proven failed sytem and they have no right 

of forcing people into this failed system 

and snatching away from them the right to 

a better system of education which of 

course, can afford. With that I would 

again like to quote that which effectively 

is the stance of the Green Party that you 

don’t have right to kill diversity in the 

name of uniformity and a better approach 
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would be to let people choose, if you are 

good enough to make a system that is 

acceptable to all that satisfies the needs 

of all which of course is impossible, 

there are people who do not agree to 

system, there are a lot of people who do 

not agree to a single system. There are 

people in Pakistan who think that 

religious system is best, how can you 

force them into a secular system. 

Madam Deputy Speaker: Thank you Mr. 

Umair Zafar Malik. We have to follow Rule 

No.59 sub-rule 6. 

ن  الرٰمحہم اللبس :ا علویہور فبث ہحمرتم

 ے سڑےوه تےی کہ انےلہ پےسب س ۔الرحيم

commentsےس startہا کہ کے نںو ہ انں۔یہ ےکرت 

 it is a ہ یہےکيا present ےم نہmotionجو 

dream. توlet me sayہک they say if you want 

to plan for one year sow a seed, if you 

want to plan for 10 years sow a tree and 

if you want to plan for 100 years educate 

people. ںیهديک ،pointم ہ ہ کہے ںیہ نہمارا یہ

 Point being one ہے۔يم النا ڈ انگلش میےن

mediumے۔یہونا چاہ Categorize ماری ہ ہےو گئی ہ

 Upper level, medium level and ۔یٹساری سوسائ

lower levelپتا ہی خود ںمیہ ںیہ ہےر جا رهم کدہ 

 developed جو ہ کں لیه آپ خود ديکہے۔ ںیہن

countriesںیہ like Britain, US, France, 
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Germany and Italy کس طرح ہی developں۔یہ ےوئہ 

They planned, planned for years,ے نںوہجب ان 

plan کياOne education systemےاس ک root 

causeتو ان کا ايک  ںپر آپ جائیstandardized 

education systemہ بوال کے آپ نہے۔ regional 

languages آپ ں بوال، تو میے اس پر آپ نںیہجو 

 کوئی اس پر ںمیہ ہ کںکر دوpoint clear ہکو ی

  ہے۔ ںیہاعرتاض ن

 Madam Deputy Speaker: Honourable 

Member you should address the speaker.  

 Ms. Sor Fabha Alvi: O.K. sorry. 

Whatever he said about the regional 

languages is. 

 ہے ںیہ کوئی اعرتاض نںمیہ ہک ہے ہ یpointتو 

regional languagesآپ  اس کوےس ، compulsary 

subjectم تو ہ، ںیه رکںیہ ےتہنا چاهرک

appreciate that.ہ بوال کے نںوہر انهپ less 

privileged  ے کو جاتہ مدرسہ وںیہ ےوتہلوگ جو 

 at least educate ہ کہے ہصرف یstandمارا ہ ں۔یہ

people ےیہونا چاہان کو اتنا پتا what they 

want? تو ہےی کمزور ہجب ايک عمارت کی بنياد 

؟ ے گںی کریهڑ کس طرح کں اوپر ديواریےآپ اس ک

People don’t what they want at least let 

them knowںو کيا؟ جب لوگ مدرسےیہ ان کو چاہک 

 education کوئی ے نںوہ ان۔ ںیہ ے جاتںمی

systemہے۔ ںیہی نہا هديک At least آپ ان کو ايک

opportunity؟ ہےوتا کيا ہ ہ کں لیهيکد ہ وہ کںدی

What is education and what can education 
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do, to change what you want. Then, 

advantagesآپ ںجائیآ uniform education 

system تو ےلہ پےتو سب سپر national 

integrationہے۔Uniform Education System آپ

 کو ں آپ لوگ بچوےسlevelکی، جب آپ سکول 

educateے۔ گںکری Brain storming ۔وگاہان کا   

Intellectual ان کا اورdevelopmentا هذرا اچ

 They ۔وگاہstandardizedوگا اور ہتر ہوگا، بہ

will know things better.آپ کا ےاس س point 

of view clearگاوہ ،what you want آپ ايکroad 

mapان کی ے، آگں دیےان کو د diversityہے۔ 

 what ever they want to do they can ےآگ

do مارا ہ ہےيک ٹه ں۔یہ ہے رںیہم روک نہان کو

basicجوmanifestoمارا ہread ی ه بں اس میہےکيا

آپ at least تک12th standard ہا کهی تہی

uniform educationں۔دی So, that سب لوگ ايک

 ے لئے کےم کسی کو روکنہ ے، آگںليول پر سوچی

 they can do ہےتا ہجو جو کرنا چاٹهے بیںیہن

that.ی تک هم ابہBritish legacyی ہم لوگ وہ ںمی

 ںمیDivide and rule classes ں۔یہ ےوئہ ےنسهپ

divideہ کہےی بات ہ وے۔کر ديئ like what ever 

happened in Rawanda, Frenchےن divideاب  ۔اهت

Frenchںاہی تک وه ابہےا ہو رہ کيا ے گئےتو چل 

ان ,What for ں۔یہ ہے کو قتل کر رےپر ايک دوسر

م اسی ہ ہے۔م ٹی سسہی وهمارا بہ ں۔یہکو خود پتا ن

 آزاد ےجب سSame system ں۔یہ ہے اوپر چل رےک

م ہ ہ کيونکےوئہ ںیہناد ی آزهر به پںیہ ےوئہ

م ہ ں۔یہ ہے رے دںیہن opportunities کوںلوگو
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 ہے کيا کرنا ہ کے کرتںیہنworkم ہmind کا ںلوگو

 کو ںآپ لوگوBasic theme ۔ کرناںیہ کيا نےآگ

educateںکری uniform systemںدی 

opportunitiesںدی so, at least they can 

thinkے۔یہ کرنا چاںمیہ کيا ہک 

 Madam Deputy Speaker: Abdul Ullah 

sahib, please listen to the honourable 

member, all of them are elucidating the 

motion they have put in front of the 

Parliament.  

 Mr. Umair Zafar Malik: Point of 

order Mam. 

 Madam Deputy Speaker: Please stand 

up. 

 Mr. Umair Zafar Malik: Thank you. 

The worth speaker just said that you want 

to provide opportunity to the people and 

the uniform system, when you are providing 

a uniform system you are not providing any 

other opportunity and option. So, that is 

inherent contradiction. 

 Madam Deputy Speaker: This is not a 

point of order. Please sit down. 

م ہجو Advantages:ا علویہور فبث ہحمرتم

 basically uniform   education ںیہ ےتهديک

system that is, basically جب آپ کاbrain 

storming آپ کیyoungstersتو  ۔وگیہی هکی اچ

they can think well, آپ کیdevelopment۔وگیہ 
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Socio-economic development۔وگیہ Political 

developmentوگی اور ہsecond as I mentioned, 

national integrationاس ہجوک timeہت زيادہپر ب 

importance آپ کی  ہے۔لگتاnation coherentوگی ہ

آپ لوگ اپنی you can think a likeتو 

decisions آپ لوگ جوmakeں اس میںیہ ےکر سکت 

 And it is the ے۔ گںوہpowerful ہآپ لوگ زياد

need of the hourآپ کی ہک nationہ یںمی  

coherentےیہونی چاہ because what ever has 

happening on eastern and western 

boardersتو ے لئےتو اس ک I mean this is the 

most important thing. Thank you so much.  

 ۔ جی عثمان صاحب:ی سپيکرٹپڈ ہحمرتم 

 ےتک ميری هاب! مڈمی :جناب عثمان علی 

وسکی ہ ںیہنsense develop ہ وںمیHouse ںخيال می

 Just ہے۔ا ہکس طرف جا رmotion ہیactually ہک

because of the non clarification of the 

uniform education system or parallel 

education system. Either they are talking 

about the medium or they are talking about 

the standardization of every curriculum. تو

 ں۔ دیےدkindly explanation ہی

تشريف !  عثمان صاحب:ی سپيکرٹپڈ ہحمرتم 

 These four people who have put the ں۔یهرک

motion would be explaining this and the 

education Minister would wind it up in the 

end. So, they just are trying to explain 

it, you have to carefully listen to them. 
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 Mr. Usman Ali: We have to argue 

and we have to dialogue in it and we must 

know what they actually want to say. 

 Madam Deputy Speaker: They are 

trying to explain. At least let them to 

speak and they will explain everything to 

you. Syed Waqar Ahmed.  

م ڈ میہت شکریہ ب:جناب سيد وقار امحد 

 ہا که سوچنا ذرا مشکل تہ یے لئے مير  ۔سپيکر

قسم کی destructiveاتنی  ے کی طرف سٹگورمنن

resolution۔ گیےآئ I am sureان کی ہک 

intentions ہ یںیہ صاف resolutionی ہت ہبnon-

sensical ی ه بے کں مدرسوہ یہ کے سہ اس وجہے سی

 ہے۔ی خالف ه بےکO and A level system ہ ی۔ہےخالف 

And I am quite franklyہی educationخالف ےک 

 ں میے بارے جس چيز کںمیہاس وقت  ہے۔ی هب

debateے اپنہ وےیہکرنی چا educational 

standard کوimproveے لئے کےکرن debate کرنی

 philosophicalکسی,uniformity کسی ہ ناکےیہچا

ideaےک pursuanceہی ںمی communistہےا ڈايجن 

 ںوہاور انclassless society اندر ايک ےجس ک

کا Chinaی ه بہا وهکيا تexample quote جو ےن

quoteماری ہ، ںیہ ںیہی نٹماری سوسائہ ہی۔اهکيا ت

ل ڈکو ماChina م ہ، ہےunique environmentايک 

 economic، ے کر سکتںیہ نںمیsituationاس 

modelليکن  ں۔یہ ےتو کر سکتethiestماری ہ

religion is root in our society.تک ںاہتو ج 

rich, poor gapہ وہے کا تعلق ےکو ختم کرن 
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richکوpenalizeہ کہے ہ ، مطلب یےکرک rich کو

 اب جو ۔وتاہ دور ںیہ اس طرح نہکر دو یpoorی هب

 ہ وہ تاکںدیopportunities ان کو ںیہغريب 

riseاور اس طرح ںکری rich, poor gap وتا ہختم

کو education opportunities rich  آپ ہ کہن ہے

denyاس ے سں آپ لوگوہے۔و سکتا ہ تو ہ وں۔کر دی 

يکن  لںیہ ے سکتےتو لpopular sympathyطرح 

 it is ے لئےکNational interestپاکستان کی 

completely destructive. ماری ہاس وقت جو

realitiesماری ہ ہ وںیہeconomic collapse۔ ںیہ 

 public education system completely ےمارہ

collapseہے۔وا ہ Illiteracyاور اس وقت ہےت ہب 

يک اprinciple ايک ہ کہ نںکریdebate ان پر ںمیہ

idea ايک ايسیphilosophical discussionر ہ ہک

 counter ہ تو وےو جائہuniformچيز 

productiveکيا جا سکتا ںیہ کو ختم نں مدرسوہے۔ 

 کيا جا ںیہکو ختم نO and A level system ہے۔

 کيا جا ںیہ ختم نے کو اس لئںمدرسو ہے۔سکتا 

 religious آپ تو ايک ہ کيونکہےسکتا 

freedom؟ ںیہ ے ختم کر سکتے کيسے اس آپہے

Secondlyايکںی میٹائ آپ کی سوسہو safety net 

کی education کو ں جن لوگوہے

opportunitiesآپ کا ۔ ملتیںیہن systemی ہ

collapsedکی ےيرنهر پهر اده کم از کم ادہ وہے 

 ے ان کے کی جبائےنڑ پںمیextremism يا ےجبائ

 ںیہان پر ںاہ جہےinstitutionپاس ايک 

educationاور ايک ہےی ملتی هب vocational 

educationاور ان کو ہےی ملتی هب nutritionی هب
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ی ملتا هانا پينا بهر که اور ان کو ادہےملتی 

  ہے۔وتا ہا پورا ڈی ايک ايجنه بہآپ کا ی تو ہے۔

 Point of !م سپيکرڈمی :جناب امحد نور 

order اس resolutionم ہ ہ کہے ںیہ مقصد نہکا ی

م ہ ں۔یہ ہے کی کوشش کر رےکسی چيز کو ختم کرن

 جو ںیہ ہے کی کوشش کر رےکو ختم کرنsystemاس 

elite class کوavailableہے O levelےک 

throughر ہم ہ ہ کےیہ چاںمیہ ۔پرstandard کو

improveں۔کری  

 Madam Deputy Speaker: Ahmed Noor 

sahib, this is not a point of order, 

please let the Member continue. Don’t 

confuse point of order with personal 

clarifications. Yes, Sadan sahib.  

 Point of:دان ناصرعجناب حممد س 

order  ےمارہ ں میں مدرسوےمارہ students کو جس

م سب ہ ں خيال میے، ميرہےانا ملتا هطرح ک

  ں۔یہ ےجانت

 Madam Deputy Speaker: Sadan 

sahib, this is not a point of order, 

please sit down. Order in the House. Yes, 

Waqar Ahmed sahib.  

 O بعد جو ے اس ک:جناب سيد وقار امحد 

and A level systemہکا ی ے اس کو ختم کرنہے 

againت ہبpopuler قسم کاstatementم ہ ہ کہےO 

and A level systemتو ںختم کر دی class کی

boundaryہے۔ بالکل غلط ہ گی یےو جائہی ختم هب 

 جو کام کر تا ں ملک میے آپ کہےsystem ايک ہی
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 ايک صحيح قسم کی ے جس سہےsystem ايک ہے۔

education ی ه کو اور آپ اس کو بں لوگوہےملتی

denyر کيا ه ملک کا پے تو آپ کںیہ ےتہکرنا چا

 O and A level ہکagain to thinkاور  گا؟ ےبن

system اس ے بنتںیہم پاکستانی نہ ے اس سہےجو 

 ہے۔ بالکل غلط ہ یںیہ ےم انگريز بنتہ ےس

This is casting aspersians on so many good 

people who have done O and A level and 

they are better Pakistanis, as you guys 

are or anybody else is. 

 Madam Deputy Speaker: Waqar Ahmed 

sahib, thank you. Ansar Hussain.  

 Mr. Syed Ansar Hussain: Thank you 

Madam Speaker.  

متوازن تعليمی نظام چل  اس وقت ں ملک میےمارہ

 ںیہelitist private schools ايک طرف ں۔یہ ہےر

 ں۔یہ ہ تو دوسری طرف مدرسںیہpublic schoolsاور 

و ہ مولوی پيدا ےقسم کSimi-literate ے سںاہج

وا ڑه صرف نکاح پہ جوکںیہ لوگ ہ وہی ں۔یہ ہےر

 ےکModern science and technology ں۔یہ ےسکت

 ہ اور نہے ںیہان کو بالکل کوئی علم ن ں میےبار

 ہے۔marketable knowledge کوئی ں میهاتہ ےان ک

ری کو ہر شہ ہ کہے داری بنتی ہ ذمہرياست کی ی

educationہ جوکےم کرہ فرا برابر مواقعےک 

parallel education systemی ناممکن ہ بالکل ںمی

 قانون سازی کی ہ کےیہ حکومت کو چاےاس لئ ہے۔

 اور ہےgradual process اور ےجائ

gradualے ايسے سےطريق stepsملک ہ کں جائیےلئ 
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نظام تعليم Uniform ۔وہنظام تعليم uniform ںمی

 ںکر دوclear ہ یں اور میہے ہماری یہ مراد ےس

Houseو اور دنياوی ہی ه دينی تعليم بہکو ک

 ۔و ہی هتعليم ب

 )ہےپر جاری Youth-3 ےآگ( 

YOUTH-3  RASHID 

 ۔دریہ چودرتيمور سکن ۔ سپيکریٹپڈ مڈمی

يم ڈ می:دریہجناب تيمور سکندر چو 

 clarify ں باتیه کچےلہ پے سب سںسپيکر، می

ائی ه به کچے اپوزيشن کےمارہ ۔ گاںوہکرنا چا

 self-appointed آپ کو ےصاحب جو اپن

ambassador of human rights considerے کرت 

 we are depriving the ہا کہ کہ یے نںوہ ، انںیہ

people of their basic rights ا ہ کب کہ یےم نہ

 خرچ ہ وہے ہپاس پيسے ان کں۔ کریہ نہ وہ یہ کہے

زار ہ چار ںاہ، وںیہ ےزار کرتہ دو ںاہ ج۔ ںکری

 ۔تاڑ پںیہ کوئی فرق نںمیہ ں۔ریک

 Madam Deputy Speaker: Order in the 

House, please. 

م ہ ليکن :دریہجناب تيمور سکندر چو 

 ںیہزار خرچ نہ، جو دو ںیہ جو غريب ہ کںیہ ےتہچا

 ہ وہ کے ايسی ايجوکيشن دی جائےکر سکتا ، اس

 شک ے، بے آ ئں میے مقابلے کےزار والہاس دو 

  ہ کہےا ہ کب کہ یےم نہ ڑهے۔ کر پے دے پيسے جنتہو

Hi-Fi topknot schoolsے کو بند کر ديا جائ ، 

 ں اور ان  سب چيزوےکيمرج کو ختم کر ديا جائ

 ےم نہ ۔ا ہ کںیہ بالکل نہ یےم نہ ۔کو ختم کر دو
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م  ہ ۔ا ہ کںیہ کو نےی بند کرنه بہتو کوئی مدرس

 ں میے جو طالب علم مدرسہ کںیہ ےتہ کہلوگ صرف ی

    کيمرج ہ وہ کںی ايسی تعليم دیه بے،  اسںیہ

 دنيا ہ ، وےو سکہا  هڑ کہ وے کر سکہکا مقابل

 ہحمسوس نshy    ہ وے۔و سکہا هڑ که ساتے سب کںمی

 and I am a  ںیہ Hi-Fi people تو ہ یہ کےکر

low level student.ے۔یہونا چاہ ںیہ بالکل نہ ی 

 professional colleges جب   ہ کںیہ ےتهآپ ديک

or institutions or Universitiesے ک 

admission testsںیہ ےوتہwe see a clear 

segmentation. A level and Camerge کا ايک

 ہ وںیہوتی ہtopknot seats جو ہے۔سيکشن بن جاتا 

Beacon House, City Schoolsکی ں سکولوے  ايس 

 ڑهے پے کں سکولوٹ اور جو گورمننںیہدی جاتی 

  ہر وه اور پںیہ ے ليول پر آتے  نيچہ وںیہ ےتوہ

 ں۔یہ  ے  سکتڑه پںیہی نه بں میں سکولوٹپرائيوی

 جو ںیہ ے ادارے کٹ جو گورمننہ کںیہ ےتہم چاہ

 ہ کں جائیے سليبس دئےی ايسه بںیہ  انںیہ ےمدرس

 They can  equally qualify ں۔کر سکیmatch َ ہو

with everyone else. We do not want abolish 

Madrassahs or Urdu medium schools or 

Cambridge or any thing. We all want a very 

uniform syllabus in every sort of 

education system. That is what we want.  

 they  ہےا ہ کے نںائيوه به کچےمارہ پر ںاہی

are democrats, they believe in that people 

should have right to chose what ever they 

want to choose. Sir, We are  also 
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democrats.  We are sitting in the 

government with the popular vote and that 

is democracy. Democracyر ہ ہ کہےتی ہی که بہی

 ہ یںیہم   نہ  ۔دوequal opportunityايک کو 

 ےتہم  چاہ  ڑهے۔ی صرف پہزار واال  ہ چار ہ  کےتہک

 this is a trueڑهے۔ی په واال بے  کم پيسہ کںیہ

democracy. Democracy does not mean ے جس کہک 

 اور ں دیے ده آپ سب کچے، اسںیہ   ےپاس پيس

ا ٹهوکا ننگا  بیه بہ،  وہے ںیہ نه پاس کچےجس ک

 ہ وہ پيسه پاس کچےجس کDemocracy means ہے۔ر

 We ے۔ لئے اس کہےوکا ننگا هب  جو ے کرهی کچهب

want a unifom syllabus system, not 

segmentation in the society. Thank you 

very much. 

 ۔ جناب فرخ جدون :ی سپيکرٹپڈيم  ڈمی 

  ہ۔ت شکریہيم سپيکر، بڈیم :جناب فرخ جدون 

ی تک ان کی جو موشن ه تو ابهےيم سپيکر، مجڈمی

  ں۔یہی ہ  آ رںیہ نه مسجں باتیه کچے سں، اس  میہے

 )ے گئےيسک جبائڈ(

 uniform education system  ہی! جناب واال 

  ےی کٹ اجنينئرنگ يونيورسں۔یہ ےکی بات کرت 

 خيال  و علوم ے امام غزالی کہطلبا کو   ی

  ہےا ہ رڑه پں ديو بند میہيا  جو بندے گںائیڑهپ

 inherited ے ، اسہےا ہ رهٰڑ پں میہيا جو مدرس

ethnicيا ے گںائیڑهپ physicه؟ مسجے گںائیڑه پ 

 ےسuniform education system ہ کہےی ہ آ رںیہن

 ؟ہےان کی کيا مراد 

 )مداخلت(
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 ہ جس بات کی طرف یہ کہے ہدوسری بات ی 

  ہے۔ social change ايک  ہ یںیہ ہے کر رہاشار

social and cultural change ےلہ اس طرف پ۔ ہے 

  آپ  ايک دم ہے۔وتا ہکرنا ی کو تيار ٹسوسائ

 اس طرح  ے۔ ال سکتںیہنsocial culture change ےس

 anarchy اگر  آپ ۔ ہےآ جاتی sociology کو

و ہ تو آپ کو معلوم ں ليا کریڑهت پہويا بهت

 ۔ گاےجائ

 )ے گئےيسک جبائڈ(

 Madam Deputy Speaker: Order in the 

House, please. 

 social cultural آپ  :جناب فرخ جدون 

changeتيار ےلہی کو پٹ  آپ اپنی سوسائے لئےک 

 ہ وہ  کں بنائیے سےن اس طريقہ  ذے اس کں۔کری

 بعد آپ  ے اس کں۔کر سکیacceptکو changeکسی 

 ں دیهم  آپ کا ساتہ ہ انشا اللں۔ کر آئیے لےاس

   ے۔گ

 ےت سارہ بات کی،  بےم نڈ بعد میےاس ک 

ی جيسی ٹ سوسائclassless۔ بات کی ے نںاور لوگو

م  ہ ے جيسہ کہےوتا ہ معلوم ے اس سہے۔بات کی 

communist manifesto کوfollowں۔یہ ہےکر ر 

classless societyی ہو ہ ں میے زمانےآج  کل ک

 ڑها کر پٹه آپ دنيا کی تاريخ اہ سکتی بلکںیہن

 اگر ہے۔ سکتی ںیہی نہو ہclassless societyںلی

 تو  سرحد ے۔ گںر بنا دیڈ کو لیںآپ متام لوگو

 ے  آپ سرحد پر پيرا دين۔ گاےپر پيرا کون د

 کو ں آپ متام لوگوے۔ گں کسی بال کر الئیے لئےک

 کو سپيکر ں آپ  متام لوگوے۔ بنا سکتںیہر نڈلی
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 ےر کون بولهر ادهوگا تو پہاگر ے۔ بنا سکتںیہن

 بنا ںیہرين نٹ کو پارليمنں آپ متام لوگو۔گا

 گا؟  ے کر اس طرح کام کون۔ ںیہ ےسکت

teachingاس ہ وہ کے  اس کے گا؟ جبائےکون کر 

 ان کو ں میں۔ کریںکی  باتیidealismطرح کی 

 ان پر ےربانی کرکہ مہ  وہ گا کںجتاويز پيش کرو

لی ہ پے سب سں۔کریpromote ںیہ آپ ان۔ ںغور کری

يچر ٹ،   ہے ہ واال بندےانڑه جو پہ کہے ہبات ی

   ايک۔ ں دیہ، آپ کی مالی حالت کی طرف توجہے

  ۔ا ها تہ کے، کسی شاعر نہےشعر 

تی ہيلی خشک رهتہی کی ٹاس کی اپنی بی

 ہے

 حنا  ںپ میوهر  دها دن بڑهجو بو

 ہےتقسيم کرتا 

 )ے گئےيسک جبائڈ(

ا ، اس کی اپنی اوالد ٹاس  کا اپنا بی

 ے پيسے اتنہچارے بہ وہے۔ی ہوکی مر رهب

affordشن يا يوٹ اس کی ہ وہ کہےا ہ کر پا رںیہن

 idealism, uniform  آپے۔فيس پوری کر سک

education systemےلہ ، آپ پںیہ ہےکی بات کر ر 

 پاس ے اگر اس کں۔يک کریٹهاس کی مالی حالت 

 ے اپنے سےيک طريقٹهی ه  بہوگی تو وہگنجائش 

  ٹ بعد آپ پرائيویے اس ک۔ ےا سکڑه کو پںبچو

  ں کر دیboundکو HEC آپ ۔ ںیه فيس رکں میںادارو

 %20 آپ کو ہ کے۔کر دbound ںیہ  انڈيا  بور

seats deserving studentsتو ے گںیه رکے لئےک 

 آپ ۔ ںر جائیه آپ گہ ورنں۔یہ ے چل سکتےر آگهپ

 ے  اور اس کںیه رکںیٹ سیے لئے طلبا کےايس
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آپ ان ۔ ں جاری کریnotification  ہ باقاعدےلئ

 ٹ بعد گورمننے اس کں۔یه مراعات رکںاہ وے لئےک

 ه کو کچےر ايک بندہ ہ وہ کہےکا اپنا کام 

stipend provide ماری ان جتاويز پر  يا   ہ ے۔ کر

 گی ، ان پر کام ےکرforwardی ٹجو جتاويز کمی

  ہ  کيونکں کریidealism ے  اس کے  جبائںکری

 ۔ گاہےتر رہايسا کرنا ب

 Point of ہم صاحبڈ می:جناب  امحد نور

Order,ہ یںمیہ ہ کںوہکرتا  درخواست ے ان سںمی 

 حقيقت ہ کيا یںیہ ہےر بن رڈ  جو لیہ کںبتائی

 آ ے سں لوگ صرف ايک فيصد لوگوہ یہ کہے ںیہن

 ں۔یہ ہے آ رںیہ نںفيصد  اس می٩٩ اور ںیہ ہےر

Madam Deputy Speaker: Ahmad Noor 

Sahib, This is not a point of order. 

 ہ کں بتا دیہ صرف یهے مج:جناب امحد نور

 ہے۔ا ہو رہ ںايسا کيو

 آپ ےربانی کرکہ م:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 ۔ جناب بالل امحد۔ ںیهتشريف رک

 ۔ الرمحن الرحيمہ بسم الل:جناب بالل امحد

 ہ دوبارے توسط سے آپ کں تو میےلہ پےسب س

کيا definition ايجوکيشن کی ہ گا کںوہبتانا چا

 ہ  کںو جائیہدور confusionsماری ساری ہ ہ تاکہے

educate word ہے۔کيا Pocket Oxford 

Dictionaryےک throughہ کہےتی ہ کہو to give 

intellectual, moral and social 

instruction. The focus is on intellectual, 

moral and social instructions. جب  آپ کو ان
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 چيز ہ ی۔وگاہ پتا ں میے بارے کںچيزوbasicتين 

 ں۔یہ ے چلتے آگےس س اب اں۔ ايجوکيشہےوتی ہ

 .Order in the House :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 right ے ميرهر کچه پ:جناب امحد نور

sideں آپ مدرسوہا کہ  اس طرح کے نںيوه ساتےک 

ی ميزائل مار ہ آپ خود ۔ ںیہ ہے جا رےکو گران

 ايسی بالکل کوئی بات ں۔یہ ہے کر رہ تباںیہکر ان

  ہ کںوہ تاہ بتانا چاںیہ انں میہ بلکہے ںیہن

 ںیہنconcept exists اندر مال کا کوئی ےاسالم ک

 ۔ کرتیںیہنclergy exists کوئی ں اسالم می۔کرتا 

م ہ  ہ کہے آکر مال جو بولتا ں میے خطبےک ہآج مجع

 کر ہ اور وے گں کر دیہ کو مب مار کر یہامريک

 ے چندے کے اس مدرسںياٹ اس  مال کی رو۔ ے گںدی

 ہی کہ تو سںیه ديکںاہ و آپں۔یہوتی ہی ہپر چل ر

 personal ے اپنں میہے۔ا ہو کيا رہ ںاہو

experience share 22 ۔ ںوہکرتا Mosqueے لےس 

 ايريا ٹاپ تَک،  کينٹ آخری سے منرب بس ک٢٢کر 

 triple ہ گی جو کں مساجد ملی٢٢  آپ کو ںمی

storiesںاہ و۔ ںیہ triple storiesںیہ مساجد ٢٢  

ر کی مناز تک بند ہ کر ظے لے فجر کی مناز سہجو ک

ينچ  املينار   مسجد ٹ پر صرف ںاہ مگر وں۔یہتی ہر

 ہے ںیہنschooling پر ںاہ وہے۔ ايک سکول ه ساتےک

 کو ٹپر؟ اگر گورمننںاہ وہے ںیہ نں؟ کيوں کيو۔

 ے بنائے پاس بنے ان ک۔ ہےی ہدينا 

کيا جا سکتا use ، ان کو ںیہيوشن موجود ٹیٹانس

 ےم اتنہی جب ہعلم پر  definition ofم ہ جب ہے۔

confuseےر آگه پں تو ميرا خيال میںیہ ےو گئہ 
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 اگر ہے۔ ںیہی پيدا نہ ہ کا تو  کوئی فائدےچلن

 اور اس ںیہ ےو گئہconfuse ےآپ لوگ خود اتن

 اگر آپ لوگ ں۔یہ ے چلتے آگں۔یہ ہے رےچيز کو ل

ideas۔ ںیہ ےمانگت ideasے لےی آگٹماری پارہ 

 ےآگstepwise کس طرح ہ گی کے بتائ۔ گیےکر آئ

 ہ کہے ںیہ ايک  دو دن کی چيز نہ یہے۔چلنا 

 کی ے سںاہ یےم نہdebatesائی ، دو بار چار هب

  اور بس ے آئے سںاہیےاور دو چار شعرجوش  وال

 کر ليا  ہ ، یےيسک جبا لئڈ ۔جناب بات چل گئی

 ںیہ کام نے سںباتو!  جناب واال۔ کر ليا ہاور و

 actions۔ ںیہ ےوتہ ے سےکام کرن ہ بلکںیہ ےوتہ

defineں۔یہ ہے جا رے  آپ کيا کرنہ کںیہ ےکرت 

 ہ یں۔میNUSTمارا ہوا  ہimplementجو ideaايک 

ت اعلی ہ بہ یہے۔ کيا ےايک پروفيسر صاحب ن

ideaايک ے نںوہ ان۔اهت student volunteer 

clubکورس ے اپنے نںوہ اندر انےبنايااور اس ک 

 کيا ہ و۔ دياهرکshareس کا فيصد مارک۵ اندرےک

 ايک ےر طالب علم نہ ے سں آپ میہ کہے

illiterateکو ےبند literate ايک سال ہےکرنا 

 اس ہے۔گری ڈ کو چار سال کی ں آپ لوگو۔ دورانےک

  جو ںیہ ڑه ان پہ کو جو کں چار بندوے آپ نںمی

، ان ں بن جائیے بندهے لکڑهے پہ کںیہ ےتہ چاہک

 ہ پر وںاہ و۔اهرنا تکliterate ے نںوہکو ان

implement۔واہ کامياب ہ وہوا  اور احلمداللہ 

same system ےم نہ implement ہے کيا 

Zabaisہ اوپر، وےک students volunteer 

clubs واالimplementے اس طرح کہے۔ا ہ جا رےونہ 

 ں آئیے کو طرف سں آپ لوگوهکچconcepts اور هکچ
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 ها  اور کچہ کےی نه ايک ساتے کںاہ یہ جيسا کےگ

 ےر مل جل کر آگه اور پے گں آئیےماری طرف سہ

 آخر ۔ گیےر بات بنه تو پے گںجا کر کام کری

 ياد هے جو مجہ ايک شعر کا جو دوسرا مصرعںمی

  ہ گا کں دوہہ کہ وہے

ذان   اد کیہ جماہےذان اور امال کی 

 اور

 ہ۔شکری

 )مداخلت(

 Madam Deputy Speaker: Please sit 

down. Honourable members, please follow 

Rule No. 59, sub rule 5, 6 and 7. Do not 

repeat whatever already has been said 

because the time of the Parliament is very 

precious. And instead of criticizing each 

other and having personal attacks, you 

should work out on more constructive 

things. Mr. Fawad Zai. 

م سپيکر، ڈ می۔ ہ شکری:جناب فواد ضيا 

و چکی ہ پر رومنائی ںاہ  جذبات کی کافی یےمير

  ہکہے ںیہ کوئی احنراف نهے مجےسintention اس ہے۔

ايک نيک نيتی کی  uniform systemائی ه بہی

 practical ليکن اس کی ےتہبنياد پر النا چا

implementationی ڑوهتvagueماری جو ہ اب ہے۔

 پر ںاہ، وہےا ہرrule امريت کا ہ سالٹهتقريبا  آ

 ے اپنے نںوہی ، انهر تٹماری ايجوکيشن منسہجب 

 ے چار سںائی میه بہا کها تہ کںمیہرويو ٹان

 uniform system اندر  ايک ےپانچ سال ک
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proposeجو ے اپنے گی اور ميرںکرو set in, as 

an example ں میںاہ، وںیہ ے،  جو  ادارںیہ 

 ان متام ہ کہے ہ ليکن ی۔ گیں کروٹ ايجوکیںیہان

ا هی اچهبGDP باوجود جب پاکستان کا ےمسائل ک

 practically  ہی  ہ تو وso-calledا هت

implementاس ں۔ کر سکیہن intentionهے مجےس 

 ےائی نه بے ليکن ميرہے ںیہی اعرتاض نهکوئی ب

 ےائی نه، انصار بںیہ  جوہ مدرسہ کہےبات کی 

 ےکterrorist toll ايک ہائی وه بہ کہےبات کی 

ائی اگر ه بے تو ميرں۔یہ ےوئہطور پر استعمال 

 تو ںیه کی پاليسی ديکٹ اپنی گورمننںمیpastم ہ

ی  تو تب هوئی تہRussian incursion ں میےجب خط

 کو ں لوگوےاله بےوله بے سں میںی مدرسوہان

 نيم حکيم ہ کے جيسہ کہے ہ اب ی۔اهادی بنايا تہج

 partialی چيز کی ه کسی ب۔وبال جان

implementation نتائج درآمد هے اچہ ، وہےجو 

  ہےprofessionalism کر سکتی  تو جس طرح ںیہن

 ،let us suppose ں میںيکل کاجلوڈ میےاپن 

mathematicsی هکو بinductر جو هتو پے گںکر دی

 ںيکل کاجلوڈمی ںمیہ ہ وہےprofessionalismايک 

م اجنينئرنگ ہی ہیvice versa ۔ گاے مل سکںیہ نےس

 ںکر دیinduct کو  health sciences ں میںکاجلو

 ںیہنprofessionalism ںمیہ ے سںاہر وه تو پےگ

ی هت اچہبpractical speaking اسی طرح ۔ گاےمل

 ہ گا کںوہ بات کہ یں اپنی جتاويز میں میہے۔بات 

 ے اس سںکریstudyم ٹسمليشيا کا ايجوکيشن س

م ہ ليکن اگر ں۔یہ ے نتائج مل سکتهےت اچہ بںمیہ

 تو ے گںا دیہٹ focusا سا ڑوه ان کا تں میہمدرس
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ی هو اب جںمالpseudoر ه پہ وہوگا کہر کيا هپ

ruleے۔ گں ملیں میےنه ديکہ یںمیہر ه، پںیہ ےکرت 

 practical برعکس اگر آپ اس کیےاس ک

implementationے جس طرح ميرںیہ ےتہالنا چا 

 and ہستہ ايک آہ یہ گزارش کی کےائی نهب

gradual changeآپ سکالرشپ ہے۔ حتت آ سکتی ےک 

 ں۔ کو سکالرشپ دیں طالب علموے کں آپ مدرسوں۔دی

 lastجو practical implementationايک 

governmentےنanarchyےتہ کہی ، وه بےوئہ ےوتہ 

 آئی ں میےنه ديکں، اس میںیہNGO ايک ے مدرسهےت

  ہ، وںیہ طالب علم ے کں جو مدرسوہ کہے

vocational trainingsںمی maximum inductےوئہ 

کرنا practical example quote ايک ں اور میںیہ

 computer related, typing ے جنتہ گا کںوہچا

and composingں، میہے NWFPہ گا کںکی مثال دو 

لب علم  طاے کں مدرسوںمیevening پر آپ کو ںاہو

 ايک ہ تو یں۔یہ ےائی ديته دکےوئہ ےی کام کرتہ

positive prospectiveی جب ه تو اس کو بہے

 هے۔ مد نظر رکےی اپنی سفارشات مرتب کرٹکمی

 ہ۔م سپيکر صاحبڈ میہشکری

 ۔  جناب وقاص رانا:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ۔م سپيکرڈ می:جناب وقاص اسلم رانا 

 ہ کہےتا ڑنا پہ کہ یه ساتے افسوس کڑے بهےمج

 حبث ں میے سلسلے اس پورےاپوزيشن کی طرف س

 even ہے حبث کی پاليسی اپنائی گئی ےبرائ

thoughت ہ بہ جو کہےيزوليوشن  ايسی ر ہ کہی

practical stepہے۔ طور پر پيش کی گئی ےک 

 ہ کہےallegation ہم پر یہ ےاپوزيشن کی طرف س
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 ہیhidden agendaمارا ہ ے ذريعے کںاس ريزوليوش

 ے ميرں۔یہ ےتہ کو ختم کرنا چاںم  مدرسوہ ہ کہے

 ہےوتا ہر ہ ظاہ یے گفتگو سی اپوزيشن کےخيال س

اس ريزوليوشن کو hidden agenda ان کا ہک

opposeايک ہ یہ کہے ہ کا یےکرن elite 

education system کوprotectہ یں۔یہ ےتہکرنا چا 

 ں۔یہ ےتہ کرنا چاںیہاس کو ختم ن

 )ے گئےيسک جبائڈ(

نا ہ کہے ہ یںيم سپيکر، دوسری بات میڈمی  

 ے سں ممربوے ميری متام اپوزيشن کہ کںوہتا  ہچا

مارا ہ ےربانی کرکہ مہ وہ کہےگزارش 

manifestoہ یں اس میں۔یڑه پےغور س clearlyا هلک

م  ہ ہ کہےکرتی Blue Party believe ہ کہےوا ہ

صرف ايک  ری ليول تک ڈدوسری کالس يعنی سيکن

uniform systemے جو دو تين ممربان نں۔یہ ےتہچا 

ی ٹ  اجنينئرنگ يونيورسہ کہےدی exampleی هاب

ائی اگر ايک ه ، بے گںائیڑه پں الغزالی کيوںمی

 ايک الغزالی ںاہ تو وہےی ٹاجنينئرنگ يونيورس

-this is a non، ہےو سکتا ہoption courseايک 

senscicalايک اجنينئر کو آپ الغزالی ہک 

 – ںائیڑهپ

 )ے گئےيسک جبائڈ( 

 پرانی ےم سپيکر، دنيا کی سب سڈمی 

democracy, United Statesاور دنيا کی جو ہے 

ندوستان، آپ ہ ہےی جاتی ہکdemocracyی ڑ بےسب س

 ۔۔۔م کو ٹ ايجوکيشن سسےان ک

 Madam Deputy Speaker: Order in the 

House. 
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 ے آپ ان ک:جناب وقاص اسلم رانا 

ری ڈپر سيکنںاہ و۔ ں لیهديکم کو ٹايجوکيشن سس

 جس ہےuniform education systemليول تک ايک 

ايک curriculum ان کا ہ کہے ہکا پرائمری مطلب ی

 ں ملک میڑے بے اتنہ کہے صاف سی بات ہ یہے۔

و سکتا جتنا ايک دوسرا ہ ںیہا نهرسکول اتنا اچہ

 same کو ں ليکن کم از کم متام بچوہےسکول 

curriculumآپ ں۔یہ ے سکتاڑهتو پ same 

subjectsايک ايسا شخص ہ تاکںیہ ےا سکتڑهتو پ 

 اور جو ايک ايسا شخص ہےوا ہ پيدا ںمیFATAجو 

، ہےوا ہ پيدا ںور میہ الں میےرانهجو ايک امير گ

ری ايجوکيشن کا  يا ڈ سيکنہکم از کم جب و

ی سوال کا ہ ايک ہ تو وںرک کا امتحان دیٹمی

 تو ں۔ جس پر جواب دیںوہsyllabus ايک ں۔جواب دی

democracy کا ايکprincipleے معاشرہ کہےی ه بہی 

ملنا ضروری equal opportunityر فرد کو ہ ےک

 equal ں میےر انسان کو معاشرہ جب تک ہے۔

opportunity basic levelر ه گی تو پے ملںیہن

free market economic and free market کا جو

democratic principles ہ وںیہ failں۔یہ ےو جاتہ 

 ں اگر میہے۔ ہ یہسئلا مڑ بے سب سںپاکستان می

 کا ےنہمارا کہ تو ايسا کوئی ںو پر آںمدرسو

 ہ خالف یے ان کہ کہا يا یه تںیہمطلب ن

، ںیہ ے مدرسں پاکستان میے جنتہے۔ريزوليوشن 

 کيا ں پر اس میںاہ وہ کہے جتويز ہماری صرف یہ

 ں میںو سکولوجsubjects باقی ہ وہ کہے ہمبالغ

 ں اس میے۔ گںائیڑهی په بہُ، وںیہ ے جاتےائڑهپ
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م ہ تو ضرور ہےpractical responseاگر کوئی 

 ے۔ گںسننا پسند کری

 ہ یں، میں بعد آخر میےم سپيکر، اس کڈمی 

 اوپر جواتنی ے  اس موشن کہ گا کںوہنا چاہک

debateہ کہے ے اس لیہ ، وہےی ہو رہ Blue and 

Green Partiesںدرميان می ےک basicہےی ہفرق ی 

 basic ہ کہےتی ه يقين رکںماری اس چيز میہ ہک

services provideہے داری ہکرنا حکومت کی ذام 

يفنس ڈ نيشنل ں صحت، ايجوکيشن، جس میںجس می

 ,ں۔یہ آتی utilities and servicesاور آپ کی 

Green Party on the other handايسی حکومت ہو 

و، مطلب ہ responsible جو ےسکت کر ںیہی نہتصور 

تو debate نام پر ے اسالم کے نںوہ انہ کہے ہی

 حضرت عمر کا قول ياد ںیہ ليکن انہےت کی ہب

وک ه پرايک کتا بے کونےاط کہ اگر فرہ کہے ںیہن

ميری responsibility  تو اس کی ے مر جائےس

 ۔وگیہ

 )ے گئےيسک جبائڈ(

 An Honourable Member: Point of 

Order. 

 ۔ جی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

جب !  جناب واال:جناب وقاص اسلم رانا

 ے ميرا جواب دہ شک یے تو بں ختم کر لوںمی

 ں۔لی

 حضرت عمر کا ے نںوہ ان:ايک معزز رکن 

 ہ کںوہتا ہنا چاه پوچہی ں می ہے۔کيا quoteقول 

 ہےی ديتا ٹاس بات کی گارنcapital systemکيا 
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 ںیہوکا نهتا  ب پر کوئی کے کنارےاط کہ فرہک

 ۔ گاےمر

 Madam Deputy Speaker: This is not a 

Point of Order. Let the honourable 

complete his speech and you can get your 

tern to ask any question. 

م ڈ میہ شکری:جناب وقاص اسلم رانا 

نا ہی کہ یےوئہ ےکرتconclude ں میہ۔سپيکر صاحب

 basicی کا ٹاری پارمہ ہا کها تہ رہچا

principleہ وہ کہے داری ہ حکومت کی ذمہ کہےی ہی 

basic principle provideبعد جب ے اس کے۔کر 

 جب ہ ، وے گںکریempower کو اتنا ںآپ لوگو

basic facilities equallyآپ ہی وہ تو ے گںدی 

 جب تک آپ ۔ ے گںکری approveکو economicکی 

ی ہ لوگ هے اچں ان میںیہ ے جو ديگر ادارےک

inductے دنيا سے تو آپ کيسے گں کریںیہن 

compete تو ے۔ گںکری please اس کو

rationally سوچ کرdebateاور جو ںکری 

practical suggestionsان کا ںیہ practical 

 ہ۔شکری ں۔جواب دی

 ۔ جناب وقاص علی کوثر:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 کافی حبث ں می:جناب وقاص علی کوثر

 ے ميرہ کںوہنچا ہ پر پےبعد اس نتيج ے کےسنن

  ہ کہے ايک شعر ے لئے، ان کںیہی هجو فالسفر سات

ا نظر ٹ کو الںائيوه ان فالسفر بےمير  

 ہےآتا 

 ہے۔ نظر آتی ں، جمنوہےليال نظر آتا   
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 اس موشن کا جو ے کی حبث سٹےنهايک گ 

spiritم لوگ ہ ہ کہے ں يوه کچہ ، وہےuniform 

education system ےتہ چاںیہ نہم یہ ۔ ںیہ ےتہچا 

 پاکستان ے۔کيا جائde-railم کو ٹ سسے سارہک

طالب علم 1500000 اور ںیہمدارس 12513 جو ںمی

 ںاہ اور یں۔یہ ںیہر گز نہ خالف ےم ان کہ، ںیہ

 اجنينئرنگ کا ہ کہےی کی ه بات بہ یےجدون صاحب ن

 ں مالںمیہdefinitely گا ڑهےطالب الغزالی کو پ

 پر ںاہ یں۔ اس پاکستان میںیہفالسفر چا ہ بلکںیہن

diversityاور ہےوئی ہی بات هکی ب diversityےک 

 diversityوريت ہ جمہ گا کںوہ کہ یںمیے سےحوال

 سال ٹه جب ساہے۔ی ضرور هبconsensus اور ہےضرور 

 ہ آپ یهے تو آپ مجہےا ہم چال آ رٹ ايک سسےس

، ںیہ ےوئہ ےله مدارس کےقسم ک600 ہ کںبتائی

وريت کيا ہ جمں۔یہ ے جاتےائڑه پہے فقےقسم ک600

 پاکستان ۔ آپ کوہےاتی هسکdiversification ہی

 ہےا ہا خون بڑ، اتنا بہےوا ہا قتل ڑ اتنا بںمی

 ےم کٹ سسے ان کں می۔ کی بنياد پرںان مدرسو

 ہ کںوہتا ہنا چاہ کہ یں ليکن میںوہ ںیہخالف ن

 لی؟ مں میں سالوٹه جو آپ کو ساہےوريت ہ جمےکيس

at the end ں بعد میےس کا تا ہنا چاہ کہی

م ہ ہ کںوہ uniform education system 

propose  uniform education اس ں۔یہ ےکرت

system پاکستان ايک ںمی democratic 

governance system  ايک ںاہ یہے۔ا ہ حتت چل رےک

National curriculum Committee  ہ اور یہےبنی 

 ہ یے ذريعےم اس موشن کہ ہے۔ ںر میٹی سنٹکمی

ی ٹی کمہ وہ کںیہ ےتہچيز باور کرانا چا in 
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action  ايک ں ملک میےی اس پورٹ کمیہ یہے۔

uniform syllabus set ےکر which should be 

applicable for all and sundry. This is 

theme of our motion. Thank you very much. 

 Point of Order :ايک معزز رکن

 ۔ جی:ی سپيکرٹپڈم ڈیم

 ےی ممرب سه ساتے اپنں می:ايک معزز رکن

، ان ںیہی ممربان ه ساتے اپنہ وہ کا کںوہنا چاہک

 ہ جا طنز نے اور بں خياالت کا احرتام کریےک

 ہ۔ شکریں۔کری

 ۔ جناب امحد جاويد:ی سپيکرٹپڈم ڈ می

يم سپيکر ڈ میہ  شکری:جناب امحد جاويد

 ں شروع می۔ گاں ايک عرض کروں شروع میں میہ۔صاحب

ی ه بےدو بار کاظمی صاحب اورعثمان صاحب ن

 ه کچہی که کی تے سڈحکومتی سائی

clarificationsہ یہ کں دیےد uniform 

education system and parallel education 

system ے سڈ اب تک جو حکومتی سائیہے۔کيا 

 ں میےوئہ ےی کو بيان کرتہ انں۔یہ ےبيانات آئ

 پانچ خمتلف تضادات ے نںوہ ان۔ ںوہا ہبتا ر

point out ہ یں جن میںیہ ےکئ uniformity النا

 ے سں ان میہ کںیہ ےتہنا چاه مسجہم یہ ں۔یہ ےتہچا

 ان ہے۔کن   دو تين   تضاد پر  ان کا  فوکس  

 O-level versus matricال تضاد ہ پںمی

education systemے نںوہان  دوسرا ۔ ہے English 

and Urdu medium systemکو  light high کيا 

 چلتا ں می regional languages mediumر هاور پ
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 base versus main ہ   مدرسے نںوہر انه پہے۔

stream education system.بعد ےاس ک model 

schools and regular schools کوhigh 

lightبعد ے اس ک۔کيا گيا public and private 

schools ےک differences کوhigh light۔کيا گيا 

 عرض کيا ے آخری سپيکر نےکsideی حکومتی هاب

 uniform جو ےبنائی جائuniform body ايک ہ کہے

curriculum imposeہ اور وےکر 

curriculumںپاکستان می establishے۔کيا جائ  

 Point of ۔م سپيکرڈ می:ايک معزز رکن

Personal clarification, 

 .Please, set down :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 ہ کہے ہماری عرض یہ :جناب جاويد حامد

practicallyم ايک ہ ہ کيونک۔۔۔ اندر  ےپاکستان ک

diverse اندر ےمارہ اور ںیہقوم diversityم ہ ہے۔

م ہ ے۔ کر سکتںیہبرداشت نimpositionsاس طرح کی 

 پر اردو ں بنگاليوےم نہ ہا که ديکےلہ پےن

 ںمی1971 ہ کی کوشش کی  اور اس کا نتيجےوپنهت

ر انگلش اور ه  پںم کيوہ  آج ۔ا ه ديکےم نہ

پر regional language mediumيم  اور ڈاردو می

ا کرنا هڑ کہجا کر ايک اور تضاد  اور ايک سانح

 ںمیہ ہ کہے ہیpoint  دوسرا   ميرا ۔ ںیہ ہے رہچا

ا  ڑ سننا په ساتے افسوس کڑےجو بار بار اور ب

م جو ٹ سسہ مدرسہہا کہ کے پر ايک صاحب نںاہ یہک

  ۔ ہےا ہکر رproduceی مولو semi-literate ہ  وہے

 ںد کی زبان اور اور مالہ  جی ، جماہا کہ کےايک ن

 ہ جو  پندرہےم ٹ سسہ وہ جناب ، ی۔کی زبان اور

 ۔۔۔ افراد کو هالک
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Madam Deputy Speaker: Order in the 

House, please. 

 ہپندر جو ہےم ٹ سسہ وہ ی:جناب جاويد امحد

ا ہ رےا اور مکان دڑی ، کپٹ افراد  کو روهالک

ی، پاکستان پيپلز ٹی پارڑ بےماری سب سہ  جو ہے

 ۔اه کيا تہ وعدںمی١٩٧١ ےی نٹپار

Madam Deputy Speaker: Honourable 

Member, please address to the Speaker. 

Mr. Javid Ahmad: Sorry, Madam 

Speaker. 

  ہ کہے ہ یہ ، وےہ  ہنکتbasicماری جو ہ

 ںم میٹ ايجوکيشن سسےمارہبالکل 

improvement اس طرح ے  اور جبائہےکی گنجائش 

 ٹارگٹم کو  ٹ جو مدرس سسے کے بيانات دينےک

، ں کریٹارگٹکو particular system يا جو ںکری

 ہےکر رcomprehensive policy presentماری ايکہ

 جس  ںیہ ہےکر رsuggestions present هم کچہ ں۔یہ

 ۔ ہےا ہکيا جا رregularly ignoreکو 

repeatedly ignoreہے۔ا ہکيا جا ر  

Now, again the suggestions that have 

already been presented 

 اور ه کچں می۔ گا ں کروںیہنrepeat  ہ وںمی

suggestionsم ہ ہ کہے ہ ايک تو ی۔ گاںوہدينا چا

کيا followل ڈ  ايک ماں میںيوٹ يونيورسه کچےن

 پر ايک ںاہ جںوہديتا exampleکی LUMS ں میہے۔

National outreach program established کيا

  جب ےلہ سال په پانچ چے آج سں جس میہےگيا 

 کو ں لوگوٹها  تو آه گيا تںمیLUMS ںمی
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admitا هکيا گيا تwhich was 2% of the total 

class. کی 2008 اندرےآج اس پروگرام ک

intake59 ںمی students were inducted which 

is 13% of the intake over there. م اس ہتو

 ںیہ ہے کر رںیہنintroduce ں پروگرام کيوےطرح ک

 اندر ےم کٹ ايجوکيشن سسٹ پرائيویے آپ کںاہج

 ،   اس کو ےکيا جائinfluence هکچ

regulateے اور  آپ  کےکيا جائ backward 

sectorںکو اس می encourageے۔کيا جائ 

 ےم اپنہ ے اس کے  جبائہ کہے ہیpointدوسرا 

O-level system کوtargetختم ے اور اسںکری 

 public education ےم اپنہ ، ںیہکرنا چا

system  کوimproveم ہ ں۔کریteacher 

trainingم ہ ، ںدیcurriculum کوimproveں۔کری 

  ے اس کے جبائںیهرکfocus پر اپنا ںم ان چيزوہ

  ںیہalready establishedرز کو جو ٹ ان سيکمہ ہک

،  ان کو ںیہ already in workingجو 

targetں۔ کی کوشش کریے ختم کرنںیہ  انےکرک 

 ے سہ دوبارںايک آخری چيز جس کی می

clarificationبطور ےم نہ ہ کںوہ ںوہمانگنا چا  

، ںیہ دی دی recommendations اپنی ے کٹگورمنن

 ٹ گورمننہ کہے ہ سوال یں۔یہ ے دئےدpoints ےاپن

م پر ٹ يا سسہےپر curriculum پر ںاہکا فوکس ی

 particular کس ہ تو یہےم پر ٹ اگر سسہے۔

system کوtargetکس ںیہ ہےکر ر ،particular 

system کوuniformہ اور کيا یںیہ ہے رہکرنا چا 

ت ہ اندر بےکuniformity   اس ہ کےته مسجںیہن

م ہ ہ کے جيسے۔ گںر دیکsideline لوگ کو ےسار
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 ۔اهکو کيا تEast Pakistan ےلہ پےس1971 ےن

 ہ۔ سپيکر صاحب۔ ہشکری

 ۔ صاحبٹ جناب مثير ب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 جناب سپيکر، افسوس :ٹجناب مثير انور ب

 with all due ليکنہےا ہ رڑنا پہ که ساتےک

respect  آج کیdebateہخاصی امحقان  level تک جا

  ےعجيب قسم ک.this side of the Houseہےچکی 

pointsی تک ه اب۔ کرے لے ديش سہ بنگلںیہ ہے آ ر

کا uniformity  شايد ان کو نں خيال میےمير

ی ه کبہ یے نںم لوگوہ ۔ آ پايا ںیہ نهمطلب  مسج

 ےايک دم سoutright کو ں مدرسوہا کہ کںیہی نهب

ا کرديا هڑم کٹ گا اور ايک نيا سسےا ديا جائہٹ

کی uniform system پر  جب ںاہلوگ یم ہ ۔ گاےجائ

وتی ہbase curriculum تو اس کی ںیہ ےبات کرت

 ےربانی کرکہپر م religious lines ےآپ اسہے۔

exploitہے پر آئی ںاہلی بات یہ پے سب سں۔ کریہن 

 ں جس سکول میہ کا وے اس بندہےbasic right ہک

 ہ کہے ہ اس کا مطلب یے۔يجه کو بں بچوے اپنہےچا

 ےيجه بں سکول میے اسہ کہےbasic rightی ه بہی

 اندر ےکbasement اپنی ں يا میےيجه  بہيا ن

 ے  اندر اپنے  اور اس کںول لوهايک سکول ک

 کيا حکومت اس کی اجارت  ۔ ںيج دوه کو بںبچو

 حکومت کو اس ساری پاليسی کو  ں۔یہ يا نہےديتی 

straightہے۔تا ڑکرناپ 

 عرض ںی م۔ جناب واال:جناب حممد عثمان

 ں۔وہکرتا 
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Madam Deputy Speaker: Usman Sahib, 

let him speak first and then you can 

speak. 

 ے نڈ اس سائیےلہ پ:ٹجناب مثير امحد ب

کو O-level system ٹم لوگ يا گورمننہ  ہبوال ک

demolishبوال ے نںوہر انه اور پہےتی ہکرنا چا 

ر ه پں۔یہ ےتہکرنا چاdemolish کو ں مدرسوہک

 ں۔یہ ےتہبنا نا چاMBA سب کو ہ بوال کے نںوہان

 کوئی ے نںم لوگوہ ۔وئی ہ  ںیہايسی کوئی بات ن

 ہ کںیہ ہے رہہ کہم لوگ صرف  ی۔ہ کیںیہايسی بات ن

کيا meetجس کو ےیہونا چاہset standardايک 

  جو ںم میٹ سسں، چاروں اب آپ جو ان تينوے۔جائ

 ليول ے سب ک اس  کوہتسہ آہستہ، آہےم ٹا سسهاچ

 کی ےی چيز کو ختم کرنه کسی بں۔ کر آئیےپر ل

 روی اختيار ہی ميانڑوهی تڑوه تہے۔ ںیہضرورت ن

 کی ضرورت ےم کو ايک الئن پر النٹ سسے سارں۔کری

 کی يا کسی ے کسی کو ختم کرنہے۔

 ے اس کہے۔ ںیہ کی ضرورت نےناکرintroduceکو

ا  ه آيا تٹ اوپر ايک پوائنے کہی  مدرسه ابہعالو

ی خمتلف ه درميان بے ان کںیہ ے جو مدرسہک

sectsکا اپنا اپنا حق ے  اور سب کو جاننںیہ 

 ہ کيا اس پاليسی کا پاکستان کوفائدے۔یہونا چاہ

ی جو ه ابہ کںسوچیlogically؟ آپ ہےوا ہ

violence  ہ یہ ، اس کی بنيادی وجہے کا ليول 

 ، ہےم ٹ  اپنا سسہے ہر جو الگ مدرسہ ہ کہےی هب

خالف ے کےدوسر  ايکں۔یہ ےاتڑه پےپنی مرضی سا

 کی ے صحيح کرنں سب چيزیہ تو یں۔یہی ه بےکاتڑهب

و، اگر ہuniformity اور اگر ہے۔ضرورت 
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standard ی ہوگا ہ ہ سارا مسئلہوگی تو یہپاليسی

 گی ےائی جائهی بات مسجہر سب کو ايک ه پں۔یہن

 ںیہنexploitپر religious lineاور اسی طرح 

 ہ گا کںکروrequest ےسopposition ںمی۔کرنا

please ٰآپ اس کوreligious baseں جائیے لہپر ن 

م ہ ں۔ دیےنہ رcurriculum base discussion ےاس

 set standard of ايک ہ کںیہ ےتہلوگ چا

education ۔وہ In the endی سی بات ٹوه ايک چںمی

 ے سہ کيا آپ ايک  مدرسہ گا کںوہکرنا چا

NWFPکو ےا کر  ايک بچٹه اےلوچستان ک  يا بےک 

 ے بچےی سکول کٹاوس  اور سہ اور  بيکن ںائیٹهب

 زندگی  پاس ے کں  تو کيا ان دونوںائیٹهکو ب

م ، ہ ں۔یہ ںیہ يا نںیہsame opportunities ںمی

 same ہ وںیہ  انہ کںیہ ےته مسجہ یٹگورمنن

opportunities  م ہ ے سہ تو اس وجںیہی ہ مل رںیہ

، ان کو ںیہdifferent levels  جو ہ کںیہ ےتہچا

same uniform streamہ یہ تاکے اندر اليا جائےک 

ت ہ ايک بہ خيال یے  اور ميرے حل کيا جائہمسئل

valid resolutionاس کو ہے۔ positivelyا هديک

 ے۔ کيا جائہنexploit ےاسےربانی کرکہ ،  مےجائ

 )مداخلت(

Madam Deputy Speaker: No Point of 

clarifications.   

 ، بار بار ہ حمرتم:ٹجناب مثير امحد ب 

curriculum ے اور اس کہےا ہو رہکا ذکر word 

system useہے۔وا ہkindly, ےاس clarify 

 ہ۔ شکریں۔کروائی
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 Madam Deputy Speaker: This is a 

point of clarification, Mr. Nishat Kazmi 

Sahib. This is not a point of order, 

please. 

 Mr. Mohammad Essam Rehmani: Madam 

Point of Order. Madam, we are here 

representing a huge crown. We are 

representing Pakistan. 

 ے گں جائیےکرکsettle پر ںاہم اس چيز کو یہ

 ے سے طريقڑے بے اسے نںم لوگوہاور 

settle ےلہ پے سب س۔ ں آپ ايک کام کریہے۔کرنا 

 اپنا ہ ذرا وہ  کںیہ کےر سٹپ ايجوکيشن منسآ

point of viewبعد ے اس ک۔ ںپيش کر دی 

everybody will stop from my half. I will 

give ours views on it.ہے رہہم لوگ کيا کہ ہ ک 

م لوگ ہ ہ کيونکہے کا کيا ےنہمارا مطلب کہ ۔ ںیہ

ی آپ ه بےلہ پے نں میں۔یہ ہے پا ره سجںیہ انہن

 please, allow the ہا کهدرخواست کی ت ےس

treasury bench to speak first. 

 Madam Deputy Speaker: Essam Sahib, 

the Education Minister will wind it up. 

Those four people who have put the 

resolution in front of the House, are 

supposed to explain what they mean by it. 

 Mr. Muhammad Essam Rehmani: At 

least protect the party point of view, if 

you allow me to, right now over here. 
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 Madam Deputy Speaker: Do you want 

to speak 

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Yes. 

 Madam Deputy Speaker: Okay. You 

can.  

لی بات ہ، پںیهيکد :اسام  رمحانی حممد جناب 

 ںیہی نه به کچے کو طنز کرکے ايک دوسرہ کہے ہی

 we are representingم لوگ ہ ہے صحيح ۔ گاےمل

people and we are also representing the 

Pakistan that do study in the Maddrasah. 

 ںکریclear ايک بات ں میںنوہ ذے اپنےلہ پےسب س

 In the  ہے۔ فرق تہ بں ايجوکيشن اور ناجل میہک

life, you will be able to beat a person 

who is more beautiful than you are. You 

will be able to beat a person who is more 

educated than you are but you will never 

be able to beat a person who is more 

knowledgeable than you areںیہن ہ آپ بالکل ی 

 تو آپ ے کرںیہنeducate اگر ہ مدرسہ کے سکتہہک

 ہ مدرسہ یں۔یہ ہے کر رںیہن knowledge instilکو

 آپ ۔ ہےی ہو رہی ه ناجل بں  میہر جگہاور 

uniformityتو ںیہ ےکی بات کرت uniformity 

definition   ں۔یہ هےت اچہ بںمی uniformity کی

definitionجو ں۔وہ بتاتا ںمی uniformity کی جو

definitionہےوتی ہ it means the same every 

where. So, when you talk about same, it is 

very vague and very huge word.  ان ہےصحيح ،

  دو ہ یہے۔ کيا ںیہنclarify ہ یے نںلوگو
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sentenceہ یہے۔ آتی ںیہ نں  انگلش میںمیہ ں۔یہ  

 اردو ںیہ ، آپ انںیہ ےدئsentence جو دو ےآپ ن

 کيا آپ کيا ہے۔uniformity کيا ہ یںا دیه مسجںمی

م لوگ ہ  تو ےا ديته مسجہ اگر آپ یں۔یہ ہے رہہک

 صحيح ں۔یہ ےکر ديت point of view clearاپنا 

   ۔ ہے

 )ے گئےيسک جبائڈ( 

 ے اس ںم  لوگوہ ہے۔ آتی ںیہ نں میهج مسہی 

کرنا protect ے اسے نںم لوگوے۔ہ گں کر جائیےل

 جو  ہےکرنا protect کو ں ان لوگوے نمہ ہے۔

 اور ںیہ ں میں جو مدرسوںیہ طلبا  ے سارےاتن

O-level, A level 

 آپ ہے۔کيا uniformity ہ کں آپ بتائیں۔یہی ه بںمی

  ں۔یہ ہے رہہکس کو ک

with all due respectدوسری بات    آج هےمج

ی ڑب disappointment وئ اور ہ disappointment اس

 senior guest ے پاس اتنےمارہ ہوئی کہبات کی 

speakers ، پروفيسر ليئق امحد خان صاحب هے تےآئ

who is 76 years old. ر سال ان کا ہ ںاگر می

experience count  نياايک   he has تو ںوہکرتا 

seventy six experiences. We are no 

comparison to him. When he says that this 

is a ridiculous statement, then I think 

this statement from the other party has to 

be clarified.  ے نں می۔ی بواله بےلہ پے نںمی

 ہ درخواست کی کےبار بار معزز سپيکر آپ س

please, let have the treasury bench to 
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explain these two sentences. We do not 

understand the uniformity.      

 Madam Deputy Speaker: Thank Essam 

Sahib. Do the treasury benches or relevant 

Minister, Mr. Zamir Malik wants to 

clarify? 

    (Desk thumping) 

 سپيکر ۔ ہ شکری:جناب ضمير امحد ملک 

 ںوہ کں کو میہ تو ساالر کافلےلہ پے  سب سہ۔صاحب

 ۔گا 

 )ہےقہق(

 ايک قوم ے آپ ن۔ ہے ںیہ کی بات نےنسنہ ہی 

 آپ اس پر ں۔یہم ايک قوم ہ  ہے۔ ديا ہکcrowdکو 

 ں۔ کر معافی مانگیٹها

 )ے گئےيسک جبائڈ(

  اس پر ں می:جناب حممد اسام رمحانی 

 ں۔وہمعافی مانگتا 

 ہ بلکںیہ نے سه مج:جناب ضمير امحد ملک 

 ں۔ مانگیےاس قوم س

 )ے گئےيسک جبائڈ(

 ے سںوم می اس ق:جناب حممد اسام رمحانی 

 معافی ے ان سں تو  می۔ هے تےوئہoffendصرف آپ 

 ں۔وہمانگتا 

 wind هے اب مج:جناب ضمير امحد ملک 

up ں۔یہ ے جواب دينے  يا ان کہےکرنا 

 آپ ان کو :ی سپيکرٹپڈجناب   

clarificationں۔ دیےد 
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 ے سہ زيادے سه مج:جناب ضمير امحد ملک 

 ں۔یہ هے لکڑهےپ

 )ہےقہق(

 )مداخلت(

 Madam Deputy Speaker: Please, have 

a seat. 

 صرف ايک بات ں می:جناب شير افگن ملک  

 .I just  want to say one lineں۔وہتا ہنا چاہک

 شير افگن  صاحب،  :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ں۔یه تشريف رکےربانی کرکہم

 Mr. Sher Afghan Malik: I just want 

to say one line. 

 Madam Deputy Speaker: I want you to 

be seated. Please, let the honourable 

Minister speak first. 

 Mr. Sher Afghan Malik: This is 

unfair. 

ت ہ جناب سپيکر،  ب:جناب ضمير امحد ملک 

 ہےی ہ آ رںیہ نهکی مسجuniform ںیہ انہ کہےافسوس 

  ہےequalityايک uniform ؟ ہےکيا uniform اب ۔

 اس ہے ہ  ، وزير کا بچہ مشير کا بچ کوئیہےچا

 uniform system of ہ یڑهے۔ پ کو تعليم صابن

educationہے رہہ کںیہ نہم یہ ؟ ںیہ ےتہ چاںم کيوہ 

 جا کر ہ وہے۔  يا سنی ہائی کوئی شيعه بہ کںیہ

 ے ماننےم اس قائد اعظم حممد جناح کہ ۔ ڑهےپ

 سب ں پاکستان میہا کها تہ کے نںوہ جنںیہ ےوال

 ےتہم کہ  ۔ گیںیہ ره ساتے  مساوی حقوق کںمیقو
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م تو ہ ں۔ کی بات کریے  عقيدے آپ اپنہ کںیہ

 ں آپ درميان میں۔یہ ہےتعليم کی بات کر ر

 ں۔یہ ہے آ  رں کر کيوے کو لںعقيدو

 )ے گئےيسک جبائڈ( 

ائی ه بہ کںوہ ايک بات کرنا چاںاہ  یںمی 

، وہ ے آئےنه سيکه کچںاہم یہ ہ کہے ہخدا کا واسط

آپ کو  کی uniform ں۔ تنقيد مت کریےتنقيد برائ

 ے اس کے جبائہے۔ هی مسجه بںمیہ اور ہے  هی مسجهب

 ايک ہ  یے حل کی بات کی جائے  مسائل کہک

 ہ کہے ںیہ پتا نس کو   اب ک۔ ہےی ہو رہتنقيد 

uniform ے نںوہ ساری زندگی انہے۔وتی ہکيا چيز 

 ں میںلو سکوهے اچهےاوس ، گرائمر اور اچہبيکن 

 ںیہ انہے۔نا ہپuniform ے نںوہ انںاہ وہے۔گزاری 

 ہے۔پتا 

 )ےيسک جبائڈ(

 ںاہ یہے۔کيا uniform ہ کہے ںیہان کو پتا ن 

 ان کی ے  اور اسام صاحب نےپر ايک صاحب آئ

 ںوہ چاہ آپ کی توجں جناب سپيکر می۔ دیےمثال د

 ميرا  ہےا ہ کںوہ انہ دی کے مثال دے نںوہگا ان

 ںوہتا ہ کں تو میہےexperience   ہسال٧۶

 )(****ہک

 (The Words (****) were expunged by the 

order of Madam Deputy Speaker) 

 معذرت، مگر جناب ۔جناب ضمير امحد ملک 

کو آپ قوم experience ےکسی شخص ک! ہسپيکر صاحب

ئی ايک شخص کا هِ، بے کر سکتںیہ اوپر مسلط نےک

 ہےا ہ رہہ جو کہ  اور وہے ہ جتربہتر سالهہاگر چ

 ہ گا کںوہ چاہ یں اگر میہے۔ ہ قوم کا مسئلںاہی
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 بعد ے اور اس کں تقرير کر لوہ اپنی باقاعدںمی

 اگر هے تو مجے گں تنقيد لوگ کریےتنقيد برائ

 دس ه ان کو سب کچں تو میں دیے دہ موقعںآخر می

م لوگ ہ ہ کہے ہ یہ مسئلں۔وہا ديتا ه مسجں میٹمن

 تو خدا کا ںیہ ہےتنقيد کر ر ےتنقيد برائ

 ۔۔۔۔۔ اگر بولو تو ہے ہواسط

 I ask you ضمير صاحب۔ی چيئرمينٹپڈم ڈمی 

to speak, so that  آپ ان کو clarify کر 

 ں۔سکی

 هے آپ مج۔جناب ضمير امحد ملک 

clarificationم يونيفارم ہ ساری زندگی ں۔بتائی

، ہےنتا ہ ايک آرمی واال يونيفارم پں۔یہ ےنتہپ

م ہ ہے۔ ںیہ کی بات نےننسہ ہ یہے۔ ںیہی نہ پتا ںمیہ

 ں۔یہ ےنتہ پں کيوںیہ ےنتہساری زندگی يونيفارم پ

equalityہےتا ہب کہ مذ۔ںیہنتا ہپے لیےک 

equality  ۔وہ 

 )مداخلت(

 let پليز حسام صاحب ۔ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

the Minister complete his speech 

 هڑے کںیی صف مہ ايک ۔جناب ضمير امحد ملک

م اس ہ uniformity ہے ہ حممود و اياز یےوگئہ

م کسی امير و ہ ںیہ ہےچيز کی بات کر ر

 امير اس کو ہے۔ کر رںیہی نہغريب کی بات 

 ے نہ، غريب اس کو اللہے بنايا ے نہالل

 ں۔یہ ہےکی بات کر رequalityم ہ ہےبنايا 

 ,uniform ہےاس کو اتنا بنايا گيا 

uniform ايکequality ں۔یہ ہےبات کر رکی  
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 عمير فرخ ہ۔ شکری۔ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 ہ۔راج

 ہ بسم اللہ۔جناب عمير فرخ راج

! م سپيکر ڈ جناب میہ شکری۔الرمحن الرحيم

 اسطرف دالنا ہ آپ کی توجےلہ پے سب سںمی

 تين ں ملک میےمارہ اس وقت ہ کںوہتا ہچا

 ے سب سے سں جس میںیہم رائج ٹبنيادی سس

 Britishہےم  ٹسسجديد ترين ايجوکيشن 

systemاور ہے totally up dated system ہے 

مارا پاکستانی ہ ہ وہےم ٹاور جو دوسرا سس

 ےيم کڈ جو انگريزی اور اردو میہےم ٹسس

 ےمارہ اور تيسرا ہےايا جاتا ڑهاندر پ

 گزارش کی ے وزير صاحب سےم نہ ں۔یہمدارس 

 ں۔کر دیclarify  ہ کم از کم یہ وہی کهت

 Madam Deputy Speaker: Order in the 

house. Please listen to the honourable 

members. 

 کم ازکم ہ  یہ۔جناب عمير فرخ راج 

clarifyے اتنں تينوہ کںکر دی diverseےقسم ک 

 اور ايک طرف ہےم ٹش سسٹ ايک طرف برں۔یہم ٹسس

 زمين ں میےکcurriculum ے کں ان دونوہے ہمدرس

 uniform ايک ہ اگر یہےآمسان کا فرق 

systemہ یںمیہ تو کم از کم ںیہ ےتہبنانا چا 

 ے کس طريقہ کے گںبتا دیkey points هپانچ چ

 صرف ان ےم نہ ے۔ گں کو يکجا کریں ان تينوےس

 ے بارےک key notes ےکuniform system اس ےس

 اور ےنڑه يونيفارم اوہا اور یها ته پوچںمی
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 قابل ہتر سالهہ ايک چں۔یہ ہےا ره کا سکےننہپ

 اس ہے دادا کی عمر کی ےاحرتام شخصيت جو ان ک

  ں۔یہ ہے رےتشيبح دے س(****)ےکو اپن

 Madam Deputy Chairman: That remark 

is already been expunged and it should not 

be further discussed in the parliament. 

 ں میRight Madam ہ۔جناب عمير فرخ راج 

 بات ں میے بارےکfaith-base education ےآپ س

 as a whole and I یٹماری پارہ ۔ گاںوہکرنا چا

as individual, faith-based educationحق ے ک 

 ے اس لیںیہ ے کرتٹ اس کو سپورہے ںمی

supportايک ه ساته ساتے تعليم کہ کيونکےکرت 

 character ہےوتی ہbuildingر ٹ کا کريکےبچ

buildingوتی ہ اس کی تربيت  ہ ی۔ےہم ہت اہی به  ب

 ہو یہfaith base study اس کی ہےوتی ہ تربيت ہے۔

faith base studyاور ہ عالوے کںاس وقت مدرسو 

 ۔یہ دی جا رںیہ نںی موثر انداز میه بںیہک

ماری   ہ ہ گا کں کروہ یےدوسری بات آپ س 

م  تبديل ٹ اگر سسہ، یںیہ جو دوست ے  کٹگورمنن

 ہ کہے ہ یہ ايک تو مسئل۔  ںیہ ے کی بات کرتےکرن

م تبديل ٹ سسے نں میہ کہےا ليتا ه قسم کہو

 ے نں میہے۔ انتقام لينا ے نں اور میہےکرنا 

 ں میہتا کہ کںیہ نہ کوئی یہے۔م تبديل کرنا ٹسس

  دور کرنی ںیہ ں جو خامياںم میٹ سسہ موجودےن

 پاس  اس ے آپ کہے۔تر کرنا ہ اور اسی کو بہے

 پاس ےآپ کہے۔foundationی هت اچہی بهوقت  ب

 ہ کے  اس کےم کو جبائٹ آپ اس سسہے۔م ٹش سسٹبر

 اندر جو ےر کٹ  آپ پبلک سيکں کر آئیے لےنيچ
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English آپ اس کو اوپر ہےيم  ڈاور اردو می ،

 آپ کوئی نيا ۔ ں کریہ بات نہ آپ یں۔ جائیےل

 ہ کں بات کریہ آپ یے۔تہم يونيفارم کرنا چاٹسس

  ں۔یہ ےتہکرنا چاquality system provideآپ 

ر ايک کو ہ ے اگر آپ نہ کہے ہدوسری بات ی 

م ہ ، سستی ايجوکيشن فراہےم کرنی ہايجوکيشن فرا

 قيمتی ےائی کسی کا سب سه بے تو ميرہےکرنی 

 ہر والدين کی یہ اور ہے۔وتی ہ ان کی اوالد ہاثاث

  کر ڑه بے ان کی  اوالد ان سہ کہےوتی ہش ہخوا

ی ہ ے اوالد کو ايسےلدين اپنی واه کوئی  بڑهے۔پ

 خرچ ےزار روپہ اس پر تيس ، چاليس ے۔اتڑه پںیہن

 اگر ۔ پرےدينO-Level exam صرف ايک ںیہ ےوتہ

ر ه فيس بہ کر یٹ کاٹکوئی  والدين  اپنا پی

 پاس ے ان کہ کہے ہ تو اس کا مطلب یںیہ ہےر

 حتت جو ے کٹ گورمننہے۔ ںیہنalternativeکوئی 

  ںکر دیupاتنا standard کا  ، آپ انںیہسکولز 

کی A-Level لوگ ہ کںاور ان کی فيس اتنی کر دی

 uniform education آپ  ں۔ جائیہطرف  ن

systemنا ه پوچہ یے آپ سں  میں۔یہ ےکی بات کرت

 جو لندن  ہےم ٹش سسٹ جو برہ گا کںوہچا

 پاس ے، آپ کہے حتت کام کرتا ےی کٹيونيورس

 ليول کو ے ک آپ انہ کہےjurisdictionاتنی 

 ں نصاب میے يا ان کںیہ  ے کر آ سکتے لےنيچ

 ے اگر آپ نں۔یہ ےکر سکتaddition ےاپنی طرف س

 ں کی تو میےانڑه  ايجوکيشن کو بہےبات کرنی 

پيش  statistics ے سڑےوه تہ یے سامنےآپ ک

 جو سکول  موجود ں اس وقت  پاکستان میں۔وہکرتا 

 ں۔یہ ںیہنboundary wallsکی %33 ے سں ان میںیہ
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 ںمی%50 ہے۔ ںیہ کا پانی دستياب نے  پينںمی29%

ی ہنگ ڈ بلے سے کی سرں  سکولوںمی%6ہے۔ ںیہجبلی ن

 کو ںلوگوہے اگر بات کرنی ے آپ  نہے۔ ںیہن

quality of educationکی  تو جو ےم کرنہفرا 

existing structureآپ  ں۔تر کریہ  آپ اس کو بہے 

 اس ے تو جبائےہکرنا address اگر مسائل کو ےن

 ے کےکرکabolishکو  diverse system آپ ےک

uniform systemں آپ بات کریں۔الئی inadequate 

fundingآپ بات ں۔ آپ شعور کی بات کری۔کی 

 ں آپ بات  کری۔کیawareness of educationںکری

facilitiesآپ ۔ کی facilities provideںکری ،

resources provideيچر کو ٹ  ں۔کری

incentivesان کو ں۔دی stipendان کو ں۔دی 

 ےر ايک کہ ايجوکيشن ے اگر آپ نں۔سکالرشپ دی

 ہ تو آپ فری ايجوکيشن کا الئحہے فری کرنی ےلی

 ہ کںدیincentives کو ں آپ لوگوں۔ کر آئیےعمل ل

 آپ ں۔ داخل کروائیں میں کو سکولوں بچوے اپنہو

يچرز کی ٹ آپ ں۔ کریٹارگٹ کو ںاتی عالقوہدی

 ہ وہو کہ پيدا ہ جذبں  میہ تاکںائیڑه بںیہاتنخو

 ے اور اس کںی ادا کر سکیٹيوڈ ےاپنی آرام  س

 آپ   ں دیہپر توجdrop out ratio آپ ہعالو

 proper ں۔ دیہ پر توجں داخل منربوں  میںسکولو

checks and balanceے آپ جبائں۔ دیہکی طرف توج 

 ںم پاکستان میٹش سسٹ جو ايک واحد برہ کےاس ک

 اگر ۔ ہے ہی ايجوکيشن کا ذريعٹ جو  ايک کوالےہ

 ےنيچstandard  اس کا ےکرکabolishآپ اس کو 

 ايجوکيشن کی ہ یں خيال میے تو ميرںیہ ے آتےل

 ہ۔ شکریہے۔ی ہ اس کی تباہ بلکہے ںیہتر نہب
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 )ے گئےيسک جبائڈ( 

 )مداخلت(

 ۔رڈ آف آرٹم پوائنڈ می:ايک معزز رکن 

 ۔ جی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 پر ںاہيم سپيکر، یڈ  می:يک معزز رکنا 

 ںیہ والی ےکرنclarify ںباتی important  هکچ

  کو کليئر کيا ں باتوه اندر کچےاوس کہ  ہتاک

 Resolution and this ہ یہ کہلی بات یہ پے۔جا سک

Calling Attention 

Noticeںاوس میہ موشن ہ اور یہے۔ موشن ہ یہے۔ ںیہن 

ز  اپنی ڈ سائیں دونو ہی  که الئی گئی تےاس لی

 اگر ہ  کے کيا  جائٹ ان جتويز کو نوں۔جتاويز دی

ی مست ه کسی بہچلو ی۔ ںیہ ےتہ کام کرنا چاهم کچہ

 ےو يا جيسہکی طرف uniformity ہ وہےو، چاہ ںمی

 اس ںی مست میهو ليکن کسی بہ ہنuniformity ہہ کہی

م سپيکر، حبث کا آغاز ڈ ليکن میںکی جتاويز دی

وئی ہ ںیہی مکمل نہلی تقرير ہی  په  ابہوا کہ ںيو

و گيا  ہ الزام لگنا شروع ہ پر یںاہ  یہی  کهت

 ےی سپيکر  نه کسی بں۔یہ ےتہکرناچاabolish ہ یہک

 اس موشن ہ بلکہے کی بات کی ےکرنabolishی ہ ہن

 ہ تاکںیہمانگی practical suggestions اوپر ےک

س  اں کر آئیے لں میٹی بل اس پارليمنهم جو بہ

 ے کو جتاويز کو شامل کيا جا سکیٹ گرين پارںمی

م کو ختم ٹی سسهم کسی بہ ہکرنا کumptionالکلب

 ہ بلکہے صرف غير مناسب ہ  نہ ، وںیہ ہےکرر

م سپيکر ، ڈ میہے۔ منافی ے کی روح کٹپارليمن

 ہے کی ضرورت ے پر ايک بات کو کليئر کرنںاہی

  ےہت کرتی کی باuniformityی  ٹماری پارہ جب ہک
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  ہو  کہايسا labus ہک ہےا وتہ ہمارا مطلب یہتو 

ی ہی وه بہو، وہ ہ واال  بچےنڑہ پںا میٹ فاہےچا

ی اسی چيز ه بہ واال بچےنڑه پںور میہ اور الڑهےپ

 ےی کٹ گرين پارں پر اگر میںاہ یڑهے۔کو پ

 ہ کے گںوہ ہ یہ تو وںوه سواالت  رکه کچےسامن

 نکل ے  س واال جو  ايچيسن کاجلےرنکA-Levelکيا

 ے والےنڑه پے سے مدرسںا میٹ فاہ ، وہےا ہر

 ہ جس طرح وہے اسی طرح بات کر سکتا ے  سےبچ

ی هی به کبہے۔ بات کرتا ے سColleagues  ےاپن

 social and generation ايک ہ کيونکہے ںیہن

gape exist م ڈ می۔ درميان ے کں ان لوگوہےکرتا

 ں کریںیہ بات نہی یهی بهم کبہ پر ںاہسپيکر، ی

 کو ےاپنی رائtreasury benches ہ کےگ

imposeآپ ہ کںیہ ےتہم چاہ ں۔کری suggestionsںدی 

 ٹم جو بل پارليمنہکو suggestions  ان ہتاک

 شامل کيا جا ں، ان میںیہ ہے کر آ رے لںمی

 اپنی ہ بلکں لیہکو نassumptionی ه کسی بہ یے۔سک

suggestionsشامل کرں بل میےم اسہ ہ تاکںدی  

م ڈ میہ۔ شکریے۔و سکہconceptive debate اور ںسکی

 ۔سپيکر

 On ۔يم سپيکرڈ می:جناب شير افگن خان 

point of clarification, please. 

 point ۔ جناب واال:جناب امحد علی بابر 

of order.  

 امحد علی بابر :ی سپيکرٹپڈم ڈجناب می 

 when ever you want to speak, you ۔صاحب

should seak my permission first.  
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 Mr. Mohammad Issam Rehman: 

Madam Speaker to proceed further debate 

on the motion, I would ask, if we could change the 

wording of this motion and make it to such that this 

house should discuss the need of implimenting equal 

opportunities of education against the prevailing system. 

 Madam Deputy Speaker: Rehmani Sahib, the motion 

is for discussion, it can not be amended. 

 Mr. Mohammad Issam Rehman: But to further 

discuss on it. O.K. 

 Mr. Zamir: On Point of Order. 

ر پر ڈ آف آرٹ پوان آپ:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ۔ جیں۔یہ ےتہبات کرنا چا

  اگر آپ کی : ملکجناب ضمير امحد  

تا ہی بات کرنا چاڑوه اس پر تںو تو میہاجازت 

 ے۔ آ جائں میه شايد بات ان کی مسجہ تاکںوہ

 Madam Deputy Speaker: You want to 

clarify. 

 ے سب معاملں می: امحد ملکجناب ضمير  

 ۔ گا ںوہی کرنا چاہclarifyپر تقريبّا 

 ے۔ آپ بوليئ۔ضمير صاحب :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ں میےلہ پے سب س:جناب ضمير امحد ملک 

 ے کسی کو کسی کے نں میہ گا کيونکںوہمعافی چا

 ے ايک شخص ک۔ی ه دی تںیہ نہہ تشبیہسات

experienceںوہ کں بعد میے اس ک۔یهپر بات کی ت 

  ہگا ک

 ه  ساتےک ہی ساالر قافلہ سه الکہرابط  
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 ه ساتے وقت کی رفتار کہےم کو چلنا ہ  

 کر ے اس ايوان کو ايک خاص طرف لںاور می 

ائی کا ديوان ه جدون بےمارہ ہ گا کںوہجانا چا

ی کوتل ڈ لنےی پور سڑ ماہے۔ آ چکا ں میٹمارکی

  جناب ں۔ لیے آپ لہے۔ خيرب  دستياب ے، کشمير س

 ۔وئیہ کی بات ڈے ايجنٹ کميونسںاہواال ، ی

 Madam Deputy Speaker: Zamir Sahib, 

you should not pass comments on your 

fellow member. 

 Mr. Zamir Ahmad: Sorry Madam. 

 کون ےم نہ ۔وئی ہ کی بات ڈے ايجنٹ کميونسںاہی

م تو غريب کی ہ ۔ ہے کی بات ڈے ايجنٹ کميونسےس

 ںیہی نه کی بات بںم تو اميروہ ں۔یہ ہےبات کرر

 کی ، ں وزيروںیہ ےم بات کرتہ ں۔یہ ہےکرر

   کی ، ں کی ، غداروں کی ، نوابوںزردارو

 کی  ں کی، مکاروں کی، چوروں بيماروے کںصديو

ر ه اور پںیہ تعليم ليتی ںاہ یں، جن کی اوالدی

 ں بتائیهے مجں۔یہ ے جاتےر چلہ کر باےتعليم ل

 ہ کہے ںیہنopportunity پاس  ے جس کے ايک بچہک

 سکالرشپ ے سںاہ کل ہ، وے سکےليم لی تعه اچہو

 ہ مدرسںاہ ی۔  ں بتائیہ یهے بعد مجے اس ک۔ گاےل

م کسی ہ ہ کہےا ہ کب کےم نہ ۔وئی ہم کی بات ٹسس

 ہ يا کسی  سنی کو شيعے  گں کو سنی بنائیہشيع

 استاد ے ان کہ  کںیہ ےتہ کہم تو یہ ے۔ گںبنائی

 ںیہنMath ے ان کں۔یہ ہےا رڑه پںیہان کو فزکس ن

 ے۔ گں جديد تعليم دیہم ان کو یہ ۔ ںیہ ہےا رڑهپ

  ں۔یہ ے کی بات کرتےم ان کو جديد تعليمی دينہ

 )ے گئےيسک جبائڈ(
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 ہا کہ کےمان نہ ايک مے ميرںاہجناب واال، ی 

 ےتہم تبديلی النا چاہ ہ گا  کہے کوئی کہاگر ی

 ےتہالنا چاuniform  education systemم  ہ ں۔یہ

ا ہ کے سہ اس وجہ وہے۔ا ہول ر بٹوه جہ تو وں۔یہ

 ے ان کهے۔ تٹ شخص خود ايک بيوروکریہ وہگيا ک

 ے ان کے۔ گںوہ ےتڑه پںاوس میہ بيکن ے بچےاپن

 ے۔ گںوہ ےتڑه پں میں سکولوهے اچهے اچے بچےاپن

م ٹ سسہ یہ  کے کر جاتہہ بات   کہ پر یںاہاور ی

 ان ں کلہ کںوہ جانتا ں تو میےیہونا چاہايسا 

 ں۔یہ ٹ بيوروکریہ وہوتی کيونکہproblem ے لئےک

  ے۔ کرتںیہم بيوروکريسی کی بات نہ

 ۔ گاںوہ چاہ  آپ  کی توجں، میہسپيکر صاحب 

Mughal historyںوہ کر جانا چاےکی طرف آپ کو ل 

و ہFrench Revolutionاور  Magna Carta جب ۔گا

 ۔۔۔ی تو هی تہر

 ضمير صاحب، جو آدمی :ی سپيکرٹپڈجناب 

 ے بارے، آپ اس کہے ںیہنpresentںی مٹپارليمن

 I am constantelyے۔ کر سکتںیہنdiscuss ںمی

saying it again and again that do not pass 

any persanl remark at any one. 

ر ه ايک بار پں می:جناب ضمير امحد ملک 

 ے کں مسلمانوےمارہ جناب ۔ گاںوہمعذرت چا

ا جا ٹورا پیڈنڈها ڑ اسالم کا بںاہ ی۔۔حکمران ، 

 French اورMagna Carta جب ہے۔ا ہر

Revolutionمغل حکمران  ےمارہ ہی تو یهی تہو رہ 

ا ، کوئی مندر بنا ها تہکو ئ اپنی مسجد بنا ر

 ہ کوئی مقرب۔اهو گيا تہ کسی کو  عشق ۔ا ها  تہر

 ہ سوچا  کہ نں کيوے نںوہ ان۔اها تہفردوسی بنا ر
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 تعليم پر کيا ے نں حکمرانوےمارہ ں۔م تعليم دیہ

 حمل ے کسی ن۔ بناياہ مقربے  کسی ن۔کام کيا

 ہ کںیہ ےم بات کرتہ ۔ مسجد بنائیے کسی ن۔بنايا

 آو ، ۔ کر جاوےآو، اس قوم کی ريسرچ کی طرف ل

 جناب  واال ۔ کر جاوےاس قوم کو ريسرچ کی طرف ل

 ے امام مخينی سہ گا کںوہ  ايک بات کںاہ یں می۔

 ہے ںاہ امام مخينی ک جنابہا  کہ کے نہجب شا

 ه کچہے۔ ں کی گود میں ماوہ یےمتاری فوج؟  بول

 ہے ں میں تعليمی اداروه اور کچہے ں میںمدرسو

 ے انقالب لںی نوجوان بعد میہوا اور وہی ہاور و

 ، ںیہ ہے کی بات کر رںم ان نوجوانوہ ے۔کر آئ

کی equality ان کو ۔ی تعليم دوهآج ان کو اچ

، مشير ڑهےی پها بٹکا بی وزير ںاہ ج۔تعليم دو

نا ڑه پںیہ نے ، اگر کسی نںاہ ڑهے۔ی پها بٹکا بی

 ےم اس سہA-Level، ےکرO-Level ، ےتو  جائ

  ۔ ہے غرض هے ليکن مجہے۔ ںیہکوئی غرض ن

 Madam Deputy Speaker: Order in the 

House. Please listen to this Minister. 

ک کا  اس ملہ کہے ہ بات ی:جناب ضمير امحد 

 ، شام کو جب ہےمِوچی جب سارا دن مزدوری کرتا 

 کی ے کی چائے  اور اگر تين روپہےر جاتا ه گہو

 ہ وہے۔يکس ديتا ٹ ے روپڑهیڈ تو ہےپتی خريدتا 

  ے، پچيس روپہےا خريدتا ٹاری جو ايک کلو آہ

 لوگ  ، ہ ليکن یہےيکس ديتاٹ ےکا تو  چار روپ

 ںان غدارو ںا ، میہ کر رںیہ امير کی بات نںمی

 کی بات ں ، ان وزيروں، ان مشيروں، ان نوابو

 حاصل ںولتیہ کو سب سں بچوے جن کہ کںوہا ہکر ر

 دس دس ، ے اور اپنںیہ ےيکس ديتٹ ہ نہ یں۔یہ
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 ليکن ںیہ ےتہ رں میں بنگلوے کڑ ايکہ بارہبار

 ے کی کمائی  جس سے خون پسينےغريب جس ک

م  کو تعليے بچے ، اس کہےا ہپاکستان بن  ر

 ں۔یہ ہے بات کر رہم تو یہ؟ ہےی ہ مل رںیہ نںکيو

 ,Please ضمير صاحب:ی سپيکرٹپڈيم ڈمی 

follow Rule No. 59, sub rule 6, speak 

relevant to the topic. 

 Mr. Zamir Ahmad Malik: I think, it 

is relevant. 

  ہ یں میہ کںوہ آپ کو بتاتا ں می۔ ںیهاگر آپ ديک

 تو ںوہيکس ديتا ٹ جب ں میہ کںوہا ہ رہنا چاہک

يکس ٹ تو ں میہے۔ی ہ مل رںیہ نں تعليم کيوهےمج

 يا ں۔وہيکس ديتا ٹ تو ںاوهی کٹ روں میں۔وہديتا 

 ں۔ دیڑوهانا چهی کٹ غريب روہ کں بولیهےتو مج

 جب ۔ گاں دوںیہی نهيکس بٹ ں میہکے گںوہ کںمی

 ے۔ تعليم دی جائهے تو  مجںوہيکس ديتا ٹ ںمی

 ہ کہے کا مقصد ٹ؟ گورمننہےا مقصد کيا  کٹگورمنن

health and education ٹ عوام کو گورمنن۔دينا 

 ںیہنگ نڈ بلہ یںمیہ ہے۔ ںیہ اور کوئ مقصد نےس

 health and تو ںمیہ ۔ل ٹوہ ہ یں۔یہچا

educationے۔یہچا  

 آسان ڑے بں  اور میہے ہجناب واال، بات ی 

 آتی کی باتjobs جب ہ گا کںوہ  بات کں میںلفظو

ی ه پاس اچے کںوالوA-Level and O-Level تو ہے

 ڑے کپے جيسا غريب جو پيله مجں۔یہوتی ہ ںگرياڈ

 ں پاس تو جب میے مير۔۔وہا ڑه پں سکول میےوال

 گيا تو ے لیے کے لينہ داخلںی میٹيونيورس

 ے۔ آتںیہ پر نٹائی ، مت  ميره بہا گيا کہ کهےمج
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 ے نںوہان  ۔ پر آتاٹ ميرںیہ نں بوال کيوے نںمی

  ہ یہے۔کم percentageاری ہ متہا کہک

percentageہ کيونکہے کم ے اس لیہ؟ یہے کم ںکيو 

 کسی هے مجہ وہا که تںیہ نہ پاس پيسے باپ کےمير

ر ه پہ کںیہ ےتہ کہم یہ  ۔ ےائڑه پں سکول میهےاچ

ا کسی ٹ ميرا  بیہو کہ ہ نه دکہی باپ کو یهکب

 ہلدين کو ی متام واے۔ سکڑه پہ نں سکول میهےاچ

 ے کے بچےمارہی ها بٹ  آج وزير کا بیہو کہفخر 

 ہ اگر ی۔ ںیہ ہے بات کر رہم یہ ۔ ہےا ہ رڑه پهسات

ی ہ انہ وہ کںوہتا ہ کں تو میہےکسی کو غلط لگتی 

 ہے۔ ہ کا حصںی چوروہ اور انںی غداروہ، انںمشيرو

 ںیہ  ےوا سکتٹم سر کہ ے۔ گںیہ رے بات کرتہم یہ

ر ٹاکڈ ںاہ جناب واال،  ی۔گی ہے بات رہليکن ی

 ے سہ غربت  کی وجںاہ یہا کها تہ کےحمبوب احلق ن

 اس ہے۔ ختم کرنا ے اسےم نہ ے۔ ملتںیہمواقع ن

-Geo  بنگال کی ۔ بعد بنگال کی بات آئیےک

strategic locationےم اردو کہ  ں۔یهکو ديک 

 ہے کر رںیہ کسی لسانی تنظيم کی بات نں میےبار

 بنگال ں۔یہےہ کر رںیہ بات ن يا لسانيت کیںیہ

م تو تعليم کی بات کر ہ ۔اه تہ اردو کا مسئلںمی

 بوال، بنگال، ے نںائيوه بے ميرںاہ یں۔یہ ہےر

م ہ ں۔یہ ہےم تعليم کی بات کر رہ ۔۔بنگال ، بنگال

 ں۔یہ ہے کر رںیہکی بات نregional languageکسی 

 تعليم کو ايسا کر دو ہ کںیہ ہے رہہ کہم صرف یہ

ی ه اور اچے غريب کو تعليم ميسر  آ سکںاہج

ی تعليم ميسر ه؟ جب اچں کيو۔ ےتعليم ميسر آ سک

 ں بعد میے اس ک۔ گاے جائےر آگه گی تو پےآئ

 ہ نہ غريب کا بچ۔ کی بات کیٹيسٹ اور ٹ ميرےن
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 ہے پر آ سکتا ٹيسٹ ہ اور نہے پر آتا ٹمير

 ۔وتیہوئی ہ  ںیہی نهاچschooling اس کی ہکيونک

 system جب ايک ہ کںیہ ے بات کرتہم یہاسی طرح 

of educationاور ے گں سب آ جائیںوگا جس میہ 

 character  ںوگا جس میہم ٹ ايسا سسہی

building ۔وہ  

 ںکروwind up اپنی بات کو ں می۔جناب واال 

 ںیہ فکر کو ختم نہ کسی مکتبےم نہ کر ہہ کہگا ی

م کوئی  ہ ہ کہے جمال ہماری یہ ہ ن۔ ہےکرنا 

British system of educationہکو ختم کرنا چا 

م  ٹم صرف اور صرف اپنا ايجوکيشن سسہ ں۔یہ ہےر

وگا جب ہا ه تب اچہ اور وںیہ ہے رہا کرنا چاهاچ

 بات ں۔یه ديکے۔ گںیڑه کر پٹه بیہمتام لوگ ايک جگ

 انگلش بول ے دو بندے سامنے جب ميرہ کہے ہی

 اور ںیہ ے جاتے پر چلڈ سائیہ تو وںیہ ےوتہ ہےر

 يار ان کی انگريزی تو ہ کںوہوتا ہا ہ ره ديکںمی

 class ايک ہ یہ کيونکہے ںیہ ميری ن۔ ہےی هاچ

systemاس  ہے۔ class system ختم کرنا ںمیہکو 

 کی با ت کر ےم کو ختم کرنٹم تو  کالس  سسہ ہے۔

 ں۔یہ ہےر

 )ے گئےيسک جبائڈ(

Equality of oppotunityںاہ جںیہ ہےکی بات کر ر 

 ہے بات کر رہم یہ ں۔ اور تعليم حاصل کر یںآئی

 اپوزيشن کو  اس ہی کہ آ رںیہ نه مسجہ یںمیہ ں۔یہ

 ےاری کہم ہ ہ  کيونکں آپ آئیہے۔پر کيا اعرتاض 

 کی بات ٹے بیےم غريب کہ ں۔یہ ہے کی بات کررٹےبی

 ہے کی بات کر رٹے بیےم مزدور کہ ں۔یہ ہےکر ر

م سول ہ ں۔یہ ہےی کی بات کر رٹم سول سوسائہ ں۔یہ
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ی ٹ  سول سوسائہ تاکںیہ ہےی کی بات کر رٹسوسائ

م ہ ے۔ ان کو تعليم مل سکںیہ جو غريب طبقات ےک

 مانگ ںیہ کوئی چيز نے لیےکوئی سياسی يا اپن

 ان ں۔یہ ہے کی بات کر رے بچےم غريب کہ ں۔یہ ہےر

 ۔ ہے تعليم کی ضرورت ہی تعليم دو کيونکهکو اچ

 ہ گا کںوہيشن کو اتنا ک اپوزں آخر میںبس ، می

 تعالی  ہم انشااللہ ، ہےوئی ہ موشن جو پيش ہی

، ان ںیہ خدشات ے جو  جو آپ کں سيشن میےاگل

 کر ےی پاليسی له ايک اچے لیے کےکو دور کرن

 uniform ے آپ نہ کہےت افسوس ہ بهے مجے۔ گںآئی

system of education کو اس طرحoppose  ۔کيا 

مارا ہ ۔اه غريبی تہاور ن اميری ہمارا مقصد  نہ

 ںولتیہ کو متام سں چند لوگوہا که تہمقصد صرف ی

 ليکن ںیہ ے حاصل کر سکته سب کچہ وں۔یہحاصل 

 ںیہ ےتہ کہم تو یہ ہے۔ ںیہولت حاصل نہ کوئی سںمیہ

 ڑه جاکر پہر بچہ ہ تاکںدیopportunities ںمیہ ہک

 ہ۔ شکریے۔سک

 An honourable Member: Madam, I may 

allow to raise a point of order. 

 Madam Deputy Speaker: Please, sit 

down. We are short of time. Each speaker 

from the parties would only get two 

minutes to speak now. Mr. Sher Afghan. 

م ڈ می۔ ہ شکری:ملک جناب شير افگن  

 ہ کےک اس ے جبائہی کهش تہ خواہ ميری صرف ی۔سپيکر

 ےتہ کہ ، ان کو امحقانهےتcomments جو ےمارہ

 کر ه پر بندوق رکهے کندےاور ايک غريب آدمی ک

 ڑه اپنی ريزوليوشن پےربانی کرکہ مہ  یے۔چالت
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 ں میے۔پر کام کر ليتwording   يا اس کی ےليت

 ں۔وہسناتا wordingاس کی 

 “ This House shall discuss the need of 

implementing a uniform…. 

 ں۔ول جائیهکو بuniform، اس وقت ںچلی

System as against the existing parallel 

education system. 

 ہےی ہ؟ اس کا مطلب یہےکا کيا مطلب againstاب 

 اور اس کو ے گں آپ اس کو ختم کریہک

implementے۔ گں کی کوشش کریےکرن 

 )ے گئےيسک جبائڈ(

 ہے رہہ اور که کچںمیclarificationاب آپ  

 ں۔یہ

 )مداخلت(

 ں۔ دیے بات کرنںیہ ان:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ں۔یهآپ تشريف رک

 uniform جب آپ :جناب شير افگن ملک 

education systemری ڈ آپ سيکنں۔یہ ہےکی بات کرر

 higher ہے چاںيا پرائمری ليول کی بات کری

educationاگر آپ پرائمری يا ں۔کی بات کری 

 ے تو اس کںیہ ے کی بات کرتری ايجوکيشنڈسيکن

ر آپ ه پ۔ ہے ںانگريزی میhigher educationبعد 

 کيا ے۔ گںکس طرح کریimplementاس کو 

modalityوگی؟ ہ 

 ے نںائيوه دو تين بںاہ یہ عالوےاس ک 

 ہہ کںیہ نہ ، یہ یہ کہے بات کی ےی سٹ پارٹگورمنن

 ہم تو یہ ں۔بی تعليم  لیہ  جی ، آپ مذہ کںیہ ہےر

uniformityہ  کںیہ ہے  رہالنا چا science 
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subjects ںیڑه برابری کی بنياد پر پہ، وںیہجو 

 اسالميات کو ہ یہ کہے ہ اس کا مطلب یں۔جائی

 جو ہ؟ کيونکںیہ ہے رہ نکالنا چاےسليبس س

difference sectsان کی ںیہ ،interpretation 

differentںاہ یہ  عالوے اس کہے۔ United States 

and Idianی کexample۔دی گئی Kindly  اگر آپ ان

  ے ليتهديکover viewم  کا ٹکا  ايجوکيشن سس

 even ںمیUnited State ۔ ے کرتہ بات نہتو آپ ی

fifty different statesںمی educationےک 

different standardsںاہ وے اس لئں۔یہ standard 

admission testہے۔وتا ہ 

 )ے گئےيسک جبائڈ(

 even graduation ں۔یہ ےتہ کٹ آپ  سينیےجس

level پرGREلوگ هی  کچٹ آپ کی پارہ یہے۔وتا ہ 

پر جا کر واپس آ scholarship ںاہ ، جو وںیہجو 

  ں۔یه پوچے آپ ان سں۔یہ ےچک

 Madam Deputy Speaker: Sher Afghan 

Sahib, we are running out of time. You 

have two minutes to speak. Please, wind up 

your speech. 

 I am winding it:جناب شير افگن خان 

up.ہ بات کی کہ یے آپ ن O-Level کوprivileged 

set up يليويژن  ٹ اپنی ے آپ نہے۔ديا جاتا

 ے لئے کہ داخلںمیMBBS ہا  که ديکںیہسکرين پر ن

  ںیہ ہےر ره پے مارے جو مارںیہ طلبا  ےکنت

 تو ايک ہےدی جاتی equalance ںیہ جب انہکيونک

mark  ے آپ نہے۔وتی ہکی  بات L-Levelںمی world 

top  و، ہوا  ہکيا A- Star و ، آپ کو ہو ا ہليا
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 ہ زيادے ، اس سںیہ ےملتcertain marksايک 

 ملتا ہ داخلںمیMBBS صرف ںیہ انں۔یہ ے ملتںیہن

  ہے۔

 ہ یںمیہ ےربانی کرکہ آپ مہ عالوےاس ک 

کرنا uniformو   اگر آپ اس کہ کہےيک ٹه  ں۔بتائی

 ,after all these problemes  ںیہ ےتہی چاهب

modality وگی؟ آپ ہکياuniform, uniformہےک 

 practical ليکن اس کا ںیہ ہے جا رےچل

solution آپ کو ايک آخری مثال ں می۔وگاہکيا 

 ہ کہےوا ہا ه لکںاہ یے آپ ن۔ ںوہتا ہدينا چا

uniform education system as against the 

existing the parallel education systemم تو ہ

و گيا ہ تو اس طرح ہ یے۔ گں خالف بولیےر اس کهپ

 پوليس کا يونيفارم ں ايک چوک میں میے جيسہک

 ہےی ہو رہی ٹکیڈ ںیہ دور کں۔وہوا ہا ٹهن کر بیہپ

 هے مجہ کہےتا ہ پاس آ کر کے دکاندار ميرہاور و

 ہ کيونک۔۔ ںوہ کے اسں بچاو اور میهےبچاو،  مج

 ، اس ہےوا ہنا ہ پوليس کا يونيفارم  پے نںمی

 ہ یں۔وہ پوليس واال  ں میہ کہے ںیہ مطلب نہکا ی

 هوا  کچہا ه لکے نںوہ انںاہ یہے۔وا ہی ہ ےتو ايس

 ں۔یہ ہے اور ره کچہہ اور کہےاور 

 Madam Deputy Speaker: Thank you 

Sher Afghan Sahib. 

 Mr. Zamir  Ahmad Malik: I just want 

to clear parallel education system. 

 Madam Deputy Speaker: This is not a 

point of order. Now, I ask the Blue Party, 

Mr. Sadan Nasir, Mr. Usman Ali, Miss Sor 
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Fabha Alivi and Mr. Bilal Ahmad, if they 

want to amend the reolution, put it to the 

Steering Committee or have vote for it. 

 Mr. Usman Ali: I have presented this 

motion, so I would request you to present 

this to the Standing committee. We have 

noted their suggestions and hopefully they 

will be accomodated in the new form of the 

resolution and what ever form it came to 

the House. 

 Madam Deputy Speaker: It is 

referred to the Steering Committee, sorry 

Standing Committee.  

 Now, the Session is adjourned till 

second of January at 9.00 a.m. The members 

should keep seated because the Secretariat 

has to make some important announcements. 

 

 

 


