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مسائل تناظرات اور :مادری زبان‘عالمی يوم مادری زبان کے موقع پر جامعہ مليہ اسالميہ کی جانب سے 
کے عنوان سے آن الئن مذاکرے کا انعقاد’ امکانات  

 
اسٹڈيز،فيکلٹی آف ايجوکيشن،جامعہ مليہ اسالميہ نئی دہلی کی جانب سے مادری زبان کے شعبہئ ايجوکيشنل 

کے موضوع پر ’ مسائل،تناظرات اور امکانات:مادری زبان‘عالمی دن کے جشن ميں 
تک ايک آن الئن مذاکرے کا انعقاد کيا گيا۔ ۵١:٨ سے رات  ٠٣:۶ شام   فروری ١٢ مورخہ  

ء ايجوکيشنل اسٹڈيز،ڈين فيکلٹی آف ايجوکيشن،جامعہ مليہ اسالميہ اس پروفيسر اعجاز مسيح صدر شعبہ 
پروگرام کے کنوينر تهے۔پروفيسر شہزاد انجم صدر شعبہ ئ اردو جامعہ مليہ اسالميہ نے آن الئن مذاکرے 
کی صدارت کی۔مذاکرے کے شرکا ميں ڈاکٹر گيندو مانی ترپاٹهی،ڈين،اسکول آف ايجوکيشنل ٹريننگ اينڈ 

ريہ بهٹ نالج يونيورسٹی پٹنہ؛ڈاکٹر سنجيو رائے معاون پروفيسر،ٹاٹا انسٹی ٹيوٹ آف سوشل ريسرچ آ
سائنسز،ممبئی اور ڈاکٹر کمل ملہوترا،صدر شعبہ،جی ڈی گوينکا پبلک اسکول،ماڈل ٹاؤن نئی دہلی شامل 

ٹڈيز جامعہ مليہ تهے۔ ڈاکٹر سجاد احمد اور ڈاکٹر دمحم جاويد حسين اسسٹنٹ پروفيسر،شعبہ ئ ايجوکيشنل اس
 اسالميہ نئی دہلی نے پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام ديے۔

پروگرام کا آغاز ڈاکٹر طارق انور پروجيکٹ فيلو شعبہ ايجوکيشنل اسٹڈيز کی تالوت کالم پا ک سے ہوا۔اس 
ہونے  کے بعد پروگرام کنوينر پروفيسر اعجاز مسيح نے مہمانان خير مقدم کرتے ہوئے بعد کے اجالس ميں

والی گفتگو کا وسيع تر دائره ئ کارمقرر کيا۔پروفيسر موصوف نے ہندوستان کے کثير لسانی پس منظر پر 
گفتگو کرتے ہوئے اعداد و شمار کی مد د سے يہ واضح کرنے کی سعی کی کہ کس طرح بہت ساری 

يں۔انهوں نے زبانوں ہندوستانی زبانيں آزادی کے ستر سے زياده برسوں کے بعد بهی حاشيے پر پڑی ہوئی ہ
کی تہذيبی و ثقافتی پيچيدگيوں کی صراحت کرتے ہوئے کہا کہ وه زبانيں کس طرح غير متاثر رہيں۔انهوں 
نے انسان کی سماجی اور دانشورانہ زندگی ميں زبان کی اہميت کو بهی اجاگر کيا اس کے ساته ہی انهوں 

ے ہندوستان کی قومی پاليسی سازی ميں زبان کے قيام کے بعد س)ء٨۴٩١(نے يونيورسٹی ايجوکيشن کميشن 
ہندوستانی زبانوں کے تعليمی مسائل کو   کے سوال پر بهی روشنی ڈاال۔ انهوں نے مادری زبان اور دوسری

 حل کرنے کی موجوده پاليسی کی ستائش کی۔
عليمی پروفيسر شہزادانجم نے اپنے صدارتی خطبے ميں مادری زبان کے پہلو کے ساته ساته، عوام کی ت

اور تہذيبی زندگی ميں اس کی اہميت و وقعت،اور اردو ہندی سميت ملک مختلف زبانوں کی صور ت حال 
اور مادری زبان ميں تعليم کے خوبياں اور اس راه ميں پيش آنے والی دقتوں اور مشکالت کا ذکر 

ر کمل ملہوترا نے اپنے اور ڈاکٹ  کيا۔صدارتی کلمات کے بعد ڈاکٹر گيندو منی ترپاٹهی،ڈاکٹر سنجيو رائے
 اپنے خياالت و افکار کا اظہار کيا۔

مذاکرے ميں شريک تينوں مقررين مادری زبان کے مسائل، تہذيب، شناخت،علوم وفنون اور اقتدار سے اس 
کے رشتوں کے مختلف پہلوؤں کو زير بحث الئے۔انهوں نے زبانوں او ربوليوں کے درميان تفريق کے 



بهی غلط بتايااور تفصيل سے انگريزی ميڈيم اسکولوں کی سياست پربات چيت بعض لوگوں کے نظريے کو 
کرتے ہوئے اس کے نشانات ميکالے کے تعليمی تصورات ميں تالش کيے۔مقررين نے مادری زبان ميں 

تعليم کی رسائی ممکن نہ ہونے کی وجہ سے اس صورت حال پر افسوس کا اظہا رکيا۔انهوں نے اس پہلو پر 
کہ چند زبانوں کے مقابلے بعض زبانوں کو برتری حاصل ہے اور دانش گاه کی سطح تک  بهی گفتگو کی

سب کے ليے تعليم کو ممکن بنانے پر بهی تفصيل سے بات کی۔انهوں نے اميد ظاہر کی کہ موجوده قومی 
کو الگو کرتے ہوئے ان مسائل کے تدارک کی کوئی صورت نکالی جائے گی۔ ٠٢٠٢ تعليمی پاليسی  

سامعين شامل ہوئے۔ ان ميں ملک کی مختلف يونيورسٹيوں جيسے کہ   ٠۵٢ ميں ملک بهر سےمذاکرے 
امبيڈکر يونيورسٹی، دہلی، دہلی يونيورسٹی دہلی، ساگر يونيورسٹی،مدهيہ پرديش، موالنا آزاد نيشنل اردو 

ندی وشوودهاليہ يونيورسٹی،حيدرآباد، ايل۔ اين متهال يونيورسٹی، دربهنگہ، مہاتما گاندهی انترراشٹريہ ہ
واردها اور جامعہ مليہ اسالميہ جيسے اہم تعليمی درسگاہوں کے طلبا،اساتذه اور اسکالر بهی شامل تهے۔ 

مذاکرے ميں مادری زبان اور اس کی تعليم سے متعلق سامعين نے اہم سواالت پوچهے۔ فاضل مقررين نے 
 ان اہم سواالت کے معقول جوابات ديے۔

اری رہنے والے مذاکرے کے اختتام پر پروفيسر اعجا زمسيح،کنوينر نے عزت مآب تقريباً دو گهنٹے تک ج
شيخ الجامعہ محترمہ پروفيسر نجمہ اختر صاحبہ جامعہ مليہ اسالميہ کا صميم قلب سے ان کے غير 

موجودگی ميں ان کا شکريہ ادا کيا۔انهوں نے اس بات کی تعريف کی جسمانی طورپر پروگرام سے دور 
وجود عزت مآب شيخ الجامعہ محترمہ پروفيسر نجمہ اختر ہم سب کے ليے تحريک اور رہبری ہونے کے با

کا مستقل سرچشمہ ہيں۔پروفيسر شہزاد انجم نے پروگرام کوآرڈی نيٹر کو مذاکرے کے کامياب انعقاد پر 
مبارک باد پيش کی اور اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اس نوع کے پروگرام رسمی اور غير رسمی 

ورپر ہوتے رہنے چاہئيں۔ط  
 

 پروگرام کی کچه تصويريں اس کے ساته منسلک ہيں۔
 احمد عظيم
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