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انٹرویو :مس ارم شمیم

اپنی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیں؟

مدرِس اعلٰی یا پرنسپل اسکول کی عمارت میں ایک بنیادی رہنما کا کردار ادا کرتا ہے ۔ایک
ایسا رہنما جو ہمیشہ مثالی ہوتا ہے۔ ایک پرنسپل مثبت سوچ  کا حامل، پرجوش اور اسکول
کی روز مرہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہتاہے جو اساتذہ ،عملے کے ممبران ، والدین،اورطلباء
کے مسائل سنتا ، سمجھتا  اور حل کرتا ہے ،جو مشکل حاالت میں پُرسکون رہتا ہے اور
اسکول کے مفاد کو ہر حال میں مدنظر رکھتا ہے ایسی تمام خوبیاں کسی ایک شخصیت میں
یکجا ہوجانا مشکل ہوتا ہے ۔ لیکن ماما اسکول کو اس بات کا فخر حاصل ہے کہ اسے ایک
ایماندار ، فرض شناس اور علم دوست مدرس اعلٰی مسز فرنگیزٹمپال کی شکل میں حاصل ہے
۔ جو نہ صرف اپنےفرائض منصبی کی تما م ذمہ داریاں بخوبی نبھاہ رہی ہیں بلکہ اسکول
کےہر معاملے میں چاہے اس کا تعلق انتظامی امور سے ہو یا اساتذہ  کی ذاتی زندگی کے
مسائل سے ہرمعاملےمیں وہ ذاتی دلچسپی لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف تدریسی عملہ
 ہی نہیں بلکہ طالبات بھی اپنےمسائل ان کے پاس لے جانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں
کرتیں اور وہ نہایت کھلے  دل اور توجہ  سے نہ صرف سب کے مسائل سنتی ہیں بلکہ حتی
المقدوراُنہیں  حل کرنے کی کوشش بھی  کرتی ہیں ۔ آج ہم نے ان کے ساتھ ایک نشست رکھی
تاکہ اُن کی زندگی کے ان پہلوؤں  کو بھی جان سکیں جو آج تک ہم سے پوشیدہ ہیں تو چلئے

بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ہم سب کی ہر دل عزیز پرنسپل مسز فرنگیزٹمپال سے۔ 

میں نے ہمدرد یونیورسٹی سے ایم۔ ایڈ کیا۔ اس کے عالوہ  رائل سوسائٹی آف آرٹس  سےکورس
کیا جواوورسیز ٹیچرز آف انگلش  کا ایک سرٹیفکیٹ کورس تھاجو کہ دنیا بھر کے انگریزی اساتذہ
کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آغا خان انسٹیٹوٹ آف ایجوکیشن ڈیویلپمنٹ سے

 Advance Diploma  Education In leadership management 
کیا۔

(ADE-LM)



آپ کیسی طالبہ تھیں؟ 
میں اوسط درجے کی طالبہ تھی ٹاپ کرنے والوں میں سے نہیں تھی لیکن مجھ میں سیکھنے کی لگن
بہت زیادہ تھی مجھے ہر مضمون میں دلچسپی تھی، میں نے تعلیم اس حوالے سے حاصل نہیں کی
کہ میرے نمبر کتنے اچھے آرہے ہیں بلکہ میں کچھ سیکھنا اور حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے
پڑھنے کا اس حد تک شوق تھا کہ اسکول میں بریک کے وقت بھی میں الئبریری میں وقت گزارتی
تھی اور الئبریری کی منتظم بھی میرے شوق کو دیکھتے ہوئے میرے آنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی

کتاب میرے لیے نکال کے رکھتی تھیں۔
آپ کونسی کتابیں زیادہ شوق سے پڑھا کرتی تھیں؟

مجھے ہمیشہ سے ہی انگریزی ادب سے دلچسپی رہی ہے اس لیے انگریزی ناول ہو یا انگریزی
ادب ہر قسم کی کتابیں میں شوق سے پڑھتی تھی۔

زندگی کا کوئی ایسا فیصلہ جسے سوچ کر آج بھی فخر محسوس ہوتا ہو؟

تعلیم کے شعبے میں آنا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ٹیچر بنوں گی ۔ جب میں نے اپنا
بی۔ کام مکمل کیاتو میرے ذہن میں تھا کہ میں کسی بینک میں کام کروں گی لیکن پھر اتفاقاَ
اس شعبے میں آگئی۔اور میں نے اس شعبے میں اپنی بھرپور محنت اور لگن سے پیشہ وارانہ
مہارت حاصل کی، اس کے لیے میں نے مختلف کورسز کیے اور خود کو اس شعبے کا اہل ثابت

کیا۔

فارغ وقت ِکس طرح گزارتی ہیں؟ 
جب میں فارغ ہوتی ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ گھر کو ٹائم دوں ۔ کھانا بنانا، گھر سجانا،

مطالعہ کرنا، ٹی وی یا کوئی اچھی فلم دیکھنا میرے فارغ وقت کے مشاغل ہیں۔

کوئی ایسا کام جو آپ پہلے بہت شوق سے کیا کرتی تھیں؟

میں فیبرک پینٹگ  بہت شوق سے کیا کرتی تھی لیکن اب اس شوق کو پورا کرنےکا وقت نہیں ملتا۔ 

کوئی ایسی شخصیت جس نے آپ کو متاثر کیا ہو؟

میں نے بحیثیت استاد  بی۔ وی۔ ایس اسکول سے اپنا سفر شروع کیاوہاں ایک ٹیچر تھیں  مس
شیریں گنڈیویا بہت باصالحیت اور بہترین ٹیچرتھیں۔ جنھوں نے اپنی زندگی کو تعلیم کے
شعبے کے لیے وقف کردیاتھا۔ ان کا ہر کام وقت پر ہوتا ہے اسی طرح وہ بچوں کو بہت توجہ
اور محبت سے پڑھاتی تھیں ۔جب میں انہیں دیکھتی تھی تو میں چاہتی تھی کہ میں بھی ان

جیسی ٹیچر بنوں ۔ ان کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا۔

اپنی سماجی زندگی کے بارے میں بتائیں آپ کس حد تک سوشل ہیں؟
میں بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں ، میں گھر میں وقت گزارنا زیادہ پسند کرتی ہوں   لیکن پھر بھی
کبھی ویک اینڈ پر  دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے تو کبھی ان کے ساتھ سیر
و تفریح پہ جانے کا پروگرام بن جاتا ہے میرا حلقہ احباب بہت محدود لیکن بہت اچھے اور

مخلص لوگوں پر مشتمل ہے۔



جب بہت تھکی ہوئی ہوتی ہیں تو خود کو پرسکون کس طرح کرتی ہیں؟
موسیقی سن کر۔ جس وقت میں بہت تھکی ہوئی ہوتی ہوں تو مجھے گھر میں آرام دہ صوفے پر 

 بیٹھ کر موسیقی سے لطف اندوز ہونا بہت پسند ہے

کس قسم کا میوزک زیادہ شوق سے سنتی ہیں؟
ہر طرح کی موسیقی مجھے پسند ہے مگر پرانے انڈین اور پاکستانی گانے زیادہ پسند ہیں 

غزل، قوالی، پاپ میوزک اچھے لگتے ہیں۔

گھریلو زندگی اور پیشہ وارانہ میں کس طرح توازن قائم رکھتی ہیں؟
اوقات ِ کار کو منظم اور مربوط کرکے۔میں صبح اٹھ کر اپنے اہداف متعین کرتی ہوں کہ آج
مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ  اگر اچانک سے کوئی فوری طور پر توجہ طلب
کام آجائے تو اس بات کا لحاظ بھی رکھتی ہوں کہ اس دوران میرے کام میں خلل نہ پڑے۔سب
سے بڑھ کر مجھے اپنی فیملی کی طرف سے بہت سپورٹ حاصل ہےجس کی وجہ سے میرے

لیے کام اور گھریلو زندگی  کے درمیان توازن  قائم رکھنا ممکن ہوا۔

اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو آپ کیا بننا پسند کریں گی؟

مستقبل قریب میں ہر کالس میں آئی ٹی کی سہولت فراہم کی جائے گی  
ماما اسکول میرے لیے ایک مقدس جگہ ہے اس کی ایک ایک انیٹ اور ایک

ایک ستون مجھے بہت عزیز ہے
دوبارہ زندگی ملنے پر بھی میں تعلیم و تدریس کے شعبے کو ہی اختیار کرنا

چاہوں گی۔

اسکول کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت پسند ہو؟

اب جبکہ میں اس شعبے میں 36 سال مکمل کرچکی ہوں تو میرے خون کے ہر قطرے میں
ٹیچنگ رچ بس گئی ہے میں کسی اور پیشے کو اختیار کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں
سکتی ہوں۔میں اپنے اس شعبے سے بہت مطمئن ہوں ۔ مجھے بچوں کے درمیان رہنا اور ان
کی رائے جاننا پسند ہے لیکن آج کل بے انتہا مصروفیات کے باعث مجھےکالس  میں پڑھانے

کا وقت نہیں مل پاتا جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔

ماما پارسی میرے لیے ایک مقدس جگہ ہےاس کی عمارت  بہت متاثر ُکن ہے اس کی ایک ایک 
اینٹ ایک ایک ستون مجھے بہت عزیز ہے۔ ماما اسکول صحیح معنوں میں  ایک اسکول ہے۔

اس اسکول کوبہت  دور اندیشی سے بنایا گیا ہےیہ عمارت ہوادار ہے،بڑی اور روشن کالسیں
ہیں بچے خوشی خوشی اس میں آنا اور پڑھنا چاہتے ہیں بہترین تعلیم فراہم کرنے اور بچیوں

کی تربیت کی سوچ کے ساتھ اس عمارت کو 103 سال پہلے کھڑا کیا گیا تھا اور یہ مشن آج تک
جاری ہے۔ پھر اس کا نظم و نسق، روایات اور اقدار کی پاسداری سب بہترین ہے، یہاں کا اسٹاف

بہت محنتی اور مخلص ہے ۔یہاں وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔



وقت کے ساتھ ساتھ آپ طالب علموں میں کیا فرق دیکھتی ہیں؟

ماما اسکول میں کیا ایسی  خاص بات ہے جو اُسے دوسروں اسکولوں سے ممتاز کرتی ہے؟

ماما اسکول میں روایات و اقدار کی پاسداری کی جاتی ہے اور یہی چیز بچیوں کو بھی سکھائی
جاتی ہے۔انہیں بیٹھنے، چلنے پھرنے، گفتگو کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ حفظاِن صحت کے
اصولوں کو مِد نظر رکھا جاتا ہے۔بڑوں، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے حتی کہ
جانوروں اور پودوں کیسا سلوک کرنا چاہیئے تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کی بہترین تربیت
بھی کی جاتی ہے۔ ماما پارسی میں نظم و نسق کاجو معیارہے وہ کسی اور اسکول میں شاید ہی

نظر آئے ۔ جس کی والدین کی طرف سے بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

اگر میں تعلیم کے شعبے
میں نہیں آتی تو ایک اچھی
گھریلو خاتون ہوتی۔کھانا
پکانا،گھر سجانا اور مطالعہ

کرنا میرے مشاغل ہیں۔

والدین کو چاہیے کہ بچوں
کی غلطیاں نہ چھپائیں ،
غلط کاموں میں ان کی

حوصلہ افزائی نہ کریں۔ 

اساتذہ  اور والدین کے درمیان کیسا تعلق ہونا چاہیئے؟

بہت فرق آگیا ہےماضی میں بچے آج کل کے بچوں کی طرح اتنے ہوشیار نہیں تھے لیکن وہ
بہت احترام کرنے والے، لحاظ کرنے والے تھے ۔ نظم و ضبط کا خیال رکھتے تھے جبکہ آج
کل کے  بچے ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہوشیار بھی ہیں ۔ میڈیا اور آئی ٹی کی وجہ سے
وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں لیکن ان سب میں کہیں نہ کہیں ہماری اقدار کھوتی جارہی ہیں ۔
بہت افسوس ہوتا ہے جب بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ استاد کو دیکھ کر سالم کرنا چاہیے۔ ان کا
احترام کرنا چاہیے، کسی بڑے کو دیکھ کر احتراماَ کھڑے ہونا چاہیئے۔ آج آپ بڑوں کا احترام
کریں گے تو کل آپ کا احترام کیا جائے گا لیکن آج سے 30 سال پہلے بچوں کو یہ سب سکھانا
نہیں پڑتا تھا۔بچے گھروں سے یہ سب سیکھ کر آتے ہیں آج بدقسمتی سے والدین کے پاس
بچوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ تربیت نظر نہیں آتی جو

ماضی کے بچوں میں نظر آتی تھی۔

والدین اور اساتذہ کے درمیان رابطہ رہنا ضروری ہے لیکن والدین کو اس بات کا خیال رکھنا
چاہیئے کہ اساتذہ کو بےجا اور بے وقت تنگ نہ کریں رات 8 بجے کے بعد کسی ٹیچر کو میسج
کرکے تنگ نہیں کرنا چاہیئے ۔ والدین اپنی سہولت کے لیے وقت بے وقت میسج کرتے رہتے
ہیں جس سے ٹیچر کی ذاتی زندگی متاثر ہوتی ہےاس تعلق میں توازن کا ہونا بہت ضروری

ہے۔ 



ترقی اور مسلسل ترقی کرتے ہوئے''۔ مستقبل قریب میں ہر کالس میں آئی ٹی کی سہولت''
فراہم کی جائے گی۔ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اب صرف بورڈ اور لیکچر کے بجائے مختلف

سرگرمیوں اور تحقیق کو شامل کیا جائے گا۔کتاب کو ثانوی حیثیت میں استعمال کیا جائے گا
اسائنمنٹ دیئے جائیں گے تاکہ بچےمتعلقہ مضمون سے متعلق مواد تالش کریں ۔ ویڈیوز کے

ذریعے مشکل موضوعات کو سمجھانا، بچوں کی رائے اور نظریات کو مقدم رکھنا ۔ تعلیم
کومزید دلچسپ بنا کر پیش کرنا۔ آنے والے وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہوئے اسکول کے

معیار کو بہتر سے بہتر بنانا ہمارے آئندہ کے اہداف ہیں۔

والدین سے کیا کہنا چاہیں گی؟  

اگر آپ تعلیم کے شعبے میں نہ آتیں تو کس شعبے کا انتخاب کرتیں؟

پھر میں ایک اچھی گھریلو خاتون ہوتی ۔ مجھے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا اچھا لگتا ہے
۔میری رائے میں کسی بھی قیمت پر گھر نظر انداز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیشہ سے عورتوں

کا بنیادی کردار گھر داری اور بچوں کی تعلیم وتربیت رہا ہے۔
اگلے 5 سے 10 سالوں میں ماما پارسی کا مستقبل کیا دیکھتی  ہیں؟

آخر میں طالبات اور اسٹاف کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
انسان میں اتنا ظرف ہونا چاہیئے کہ وہ سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرے ہم اپنے ڈرائیور ،

مالی ، چوکیدار سب سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں ۔
جوبھی کام کریں اپنی  سو فیصد استعداد کے ساتھ کریں۔ ایمانداری کو اپنائیں ۔ سب کو ایک
نظر سے دیکھیں۔ عزت دیں  اورعزت پائیں۔سوری کہنے میں کبھی نہ ہچکچائیں۔ اپنی
ناکامیوں سے سیکھیں دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے ٹھوکر نہ کھائی ہولیکن
بڑا انسان وہی ہے جو ٹھوکر کھا کر بھی دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی غلطی کو ُدہراتا نہیں ہے۔

بچوں اور اساتذہ کے لیے یہی میرا پیغام ہے۔

بچے بہت نظرانداز ہورہے ہیں انہیں وقت دیں۔ ان کی تربیت میں اپنا کردار ادا کریں۔اسکول
میں تو بچے صرف 5 یا 6 گھنٹے گزارتے ہیں ۔اصل تربیت اور ماحول تو انہیں گھر سے ملتا
ہے۔ گھر پہلی تربیت گاہ ہوتا ہے تو ہم والدین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ بچوں کو اپنی روایات
سے ُروشناس کروائیں۔ ا ن پر حاوی نہ ہوں وہ اپنے لیے جس کیرئیر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں
اس میں رکاوٹ نہ بنیں۔اگر ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور دوسرا آرٹسٹ بننا چاہتا ہے تو اِس
میں کوئی خرابی نہیں ہے ہر بچہ منفرد شخصیت رکھتا ہے۔بچوں کے عیب نہ چھپائیں ، غلط

کاموں میں ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔



ماما پارسی اسکول میں نہ صرف نصابی
سرگرمیوں  کو اولین ترجیح دی جاتی  ہے بلکہ اس
کے  ساتھ ساتھ  بچوں میں تخلیقی صالحیتوں کے
ابھارنے کے لیے وقتا  فوقتا  غیر نصابی سرگرمیوں

کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔
جیسے  کپ کیک بنانا،بک مارک بنانا اور ریاضی
کی دلچسپ مشقیں   اور اسباق سے متعلق مختلف

پروجیکٹس وغیرہ۔

غیر نصابی اور تخلیقی سرگرمیاں



برٹش کونسل کی جانب سے 'الئف آن اے شپ 'کے موضوع پر مضمون
نویسی کا مقابلہ منعقد کیا گیا۔ لکھے گئے 800  مضامین میں سے 26
مضامین کا انتخاب کیا گیا جن میں سے ایک میری تھی۔ انعام کے طور پر،
برٹش کونسل نے جیتنے والے طلباء کو HMS Richmond نامی برطانوی

رائل نیوی کے جہاز کے دورے پرمدعو کیا۔
یہ دورہ 2 نومبر 2021 کو ہوا تھا۔ فاتحین کو صبح 7:45 بجے تک برٹش
کونسل پہنچنا ضروری تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد  ہمیں حفاظتی مقاصد کے
COVID-19 لیے متعدد چیک پوائنٹس سے گزرنا پڑا جس کے بعد ہم نے
پروٹوکول پر عمل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا۔ سخت حفاظتی
چیکنگ کے بعد کونسل کے جنرل اسٹاف نے ہماری رہنمائی برٹش کونسل
الئبریری کی طرف کی جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہم دوسرے شرکاء
کے آنے کا انتظار کرتے رہے جب کہ الئبریرین حمیرا فاطمہ نے حاضری
لگائی اور اپنا اور اپنے عملے کا مختصر تعارف کرایا۔ صبح 8:30 بجے تک
ہم تین خواتین عملے کے ارکان کے ساتھ ایئر کنڈیشنڈ کوسٹر میں سفارت

خانے سے روانہ ہوئے۔
کیماڑی پہنچنے پر ہم نیول ڈاکیارڈ کے داخلی دروازے خامس گیٹ سے
داخل ہوئے۔ ڈاکیارڈ کی پہلی سائٹ ایک بندرگاہ تھی جہاں بہت بڑے،
التعداد ٹرک کنٹینرز رکھے گئے تھے۔ ہمیں بس سے باہر نکلنے کو کہا گیا
جس کے بعد ہمیں سیکیورٹی چیک کاؤنٹر کی طرف لے جایا گیا۔ جہاز میں
فون کی اجازت نہیں تھی اس لیے انہیں حفاظتی کاؤنٹر پر جمع کرانا پڑا اس

سے پہلے کہ ہم رائل نیوی کے جہاز پر اپنے دورے کو آگے بڑھائیں۔

رائل نیوی کے جہاز کا دورہ
نادیہ نبیل کی زبانی



ہمارے جہاز پر چڑھنے کے لیے ایک اونچی سیڑھی رکھی گئی تھی۔ جیسے ہی
سب جہاز میں جمع ہوئے، رائل نیوی اسٹاف کا مختصر تعارف کرایا گیا جس کے
بعد ہم آٹھ کے دو گروپس میں تقسیم ہوگئے۔ ریفریشمنٹ کی پیشکش کی گئی۔
سب سے پہلے، ہمیں جہاز سے بندھی ہنگامی کشتی دکھائی گئی جس کا مقصد
کسی ضرورت مند کو بچانا تھا۔ آٹھ سے دس نشستوں والی کشتی کا مقصد صرف
دو منٹ میں بچاؤ کے لیے تیار ہونا ہے۔ اس کے بعد آگ بجھانے کے طریقہ کار
کی وضاحت کی گئی  آالت میں آگ بجھانے والے طاقتور سلنڈر، موٹے کوٹ،
ہیلمٹ، ہوزز، جوتے اور آکسیجن کی فراہمی کے ساتھ جیکٹس شامل ہیں جو 45
منٹ تک مسلسل آکسیجن فراہم کرنے کی صالحیت رکھتے ہیں۔ یہ سامان خاص
طور پر کشتی میں آگ لگنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس معلوماتی بریفنگ
کے بعد ہمارا اگال پڑاؤ جہاز کے سامنے میزائل النچر تھا جو ایک بڑے ٹینکر کی
شکل کا تھا۔میزائل کا ایک ماڈل دکھایا گیا ۔پھرہمیں ہیلی کاپٹر دکھایا گیا، جو
ریسکیو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو جہاز کے پچھلے حصے میں کھڑا تھا۔
اسے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ آٹھ افراد کو لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا
ہے۔ بدقسمتی سے، COVID-19 کی وجہ سے ہم جہاز کے اس حصے کی جھلک
نہیں دیکھ سکے جو عملے کے ذاتی استعمال کے  لیے تھا۔لیکن ہمیں ان کمروں
کی تصاویر دکھائی گئیں جن میں ایک وقت میں 45 بنک بیڈز فٹ ہو سکتے تھے۔
اس کے بعدہم نے کچھ تصاویر کھینچیں اور اسنیکس کھائے۔ یہ ایک معلوماتی

 سفر تھا ہم اس طرح کے مزید منفرد تجربات کےمنتظر ہیں۔



بزم شاعری

بدر کا میدان
فاطمہ بنِت سلمان

جماعت ہشتم

چلچالتی دھوپ اور الل آسمان،
تلوار کی تھاپ اور ماِہ رمضان،

نہ تھی کوئی تیاری نہ تھا کوئی سامان،
بس تھے ۳۱۳ جنت کےمہمان�
تین گنا بڑی تھی کفار کی چال،

پھر بھی نہ لڑکھڑائے وہ پاک روزےدار�
راکھ جیسی مٹی اور مد د ِ قراَن،

ایک تھی بس دعا اور وسیع تھا بدرکا میدان�
ہاں قریش کی تھی مال و اسباب کی طاقت بڑی،

مگر لڑرہے تھے وہ جن سے وہ تھے اللہ کے نبی (ص)
دیکھی جو طاقت اُنکی، تو بھاگ پڑے کفار سبھی،

�بھولے نہ کبھی پھر وہ مسلمانوں کی یہ جیت�
چھوڑ گئے اپنا تکبر و غرور  اور کھائی مات

گر گئےوہ سب دکھائی اللہ نےجو اپنی شان�
ٹھندی تھی ہوا اور فاتح تھے مسلمان،

ایک تھی بس دعا اور وسیع تھا بدر کا میدان

باپ 

ماریہ خالد۔جماعت ششم

سب سے انوکھا سب سے پیارا
دنیا میں رشتہ ہے باپ کا

محنت کر کے گھر چالنا اس کا ہے کام
میری ہر فرمائش اور ضد ہےاس کے نام

سب کی خوشی اور سب کا سکون
خواب ہے اس کے جیون کا

سوتے ہوئے دیکھتا ہے جب مجھے وہ پیار سے
پھر کچھ سوچ کر مسکراتا ہے وہ پیار سے

دعا ہے میری اپنے رب سے یہ ہر دم
 قائم رہے میرے باپ کا سایہ ہم پر ہر دم 

بےشک ماں کے قدموں تلے ہے جنت
لیکن جنت کا دروازہ میرا باپ ہے۔

میرے دل کی آواز
XI B عدینہ عمران

کبھی صبر سے کبھی شکر سے ،ہر شخص کو مات دی
کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر گئی،ٹھٹھر گئی

کبھی کچھ مل گیا تو کبھی کھو گیا
کبھی ہنسنے لگی تو کبھی رو دی

کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کیا
کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک گئی

زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے
اور مر جانے تک جینے کا نام ہے

اس طویل سفر کی تھکاوٹ نے چکنا چور کر دیا 
تھام لے میرے رب کہ رو برو ہیں کڑی مسافتیں

میں آج بھی کسی معجزے کی منتظر ہوں
کہ معجزے تو  ہوتے ہی ان کے لیے ہیں

جو سب کچھ کھو دینے کے بعد  بھی مایوس نہیں ہوتے
جو آزمائشوں کے بعد بھی  اس کےُکن کے منتظر  ہوتے ہیں

جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی
جہاں اتنا انتظار کیا وہاں کچھ دیر اور سہی



ن
ضامی

ب م
منتخ

سچ نہ بولو 

کہ ابھی شہر میں موسم

ہی نہیں

جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو
سرکاری اعالن ہوا ہے سچ بولو

گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے
دروازے پہ لکھا ہوا ہے سچ بولو
گنگا میں ڈوبنے والے اپنے تھے

ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو

رومائشہ عاطف خان ۔نہم ای

ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس شہِرالفت کے موسم کو واپس لے آئیں جہاں سچ کا ساز بجے جہاں سچ کا
راج ہو  جہاں سچ نور کی طرح  چمکے جہاں سچ کے سامنے ہو ابھی چراغ  کو بجھنے نہ دے جہا ں کا

سورج عدل اور سچائی  کی روشنی دے ۔

جو دیکھتا ہوں  وہی بولنے  کا عادی  ہوں
میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔

سچ کہنا اور  سچ لکھنا آج کے اس دور ِمجاز میں ویسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی آئینے کے سامنے
کھڑے ہوکر اس میں پتھر مار دیا ہو۔ ماں کی گود سے ہم اہل ایمان نے  یہی سبق سیکھا  ہے کہ سچ
 بولو چاہے سولی پر  ہی کیوں نہ چڑھا دئیے جاؤ مگر آج کے اس  دور وحشت میں تو سچ بولتے ہی
سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے ،سچ کو سنتے ہی زندگی کو سزا بنا دیا جاتا ہے ۔سچ کو بولتے ہی مکاں سے

زماں تک  اندھیرا چھا جاتا ہے، سچ کہتے ہی محفل میں  تنہائی مقدر بن جاتی ہے ۔
سچائی کی طاقت  ایک فطری طاقت  اور حقیقت ہے ۔اس کائنات کی بنیاد بھی سچ پر رکھی گئی  تھی

جب ہی  سرور ِکائناؐت کو صادق و امین کہا گیا ۔
مگر سوال تو یہ اٹھتاہے کہ کیوں  سچ میلے میں کھو جانے والے بچے کی طرح ہم سے بچھڑ گیا  ہے ۔
ہم تو چار موسم  دیکھتے آ رہے ہیں مگر یہاں تو جھوٹ کا کوئی موسم  ہی نہیں ۔موسم  توپھر بدل
جاتے ہیں مگر جھوٹ قائم رہتا ہے اپنی طاقت اور روانی کے  موسم کے ساتھ۔ حکمرانوں سے لے کر
ایک عام سبزی فروش تک جھوٹ اس  بے باکی اور روانی کے ساتھ بولتا ہے  کہ سچ کا گمان ہوتا ہے،
دل مانتا  ہی نہیں کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے ۔اللہ رب العزت نے فرمایا "جھوٹوں پر خدا کی لعنت "مگر
کس کو پروا اس بات کی جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں ۔  بزرگوں سے لے کر چھوٹے بچے  تک کے
لیے جھوٹ کا سہارا لینا  ایک معمولی سی بات ہے ،"ابا گھر پر نہیں ہیں ،صاحب میٹنگ میں ہیں ،مس
میں نے کام  کر لیا تھا مگر کاپی گھر میں رہ گئی ،باجی میرا بچہ بیمار ہو گیا ایک ہفتے کی چھٹی

چاہیئے ،نانی اللہ کو پیاری ہو گئیں "،سب کے سب جھوٹ کے  سہارے قائم و دائم ہیں ۔
 کہا جاتا ہے کہ سچ نہ بولو کہ ابھی شہر میں موسم ہی نہیں  تو کیا سچ کا موسم اس وقت بھی نہیں تھا
جب سیاہ فام باشندے  کی گردن پرفرعونیت نے پاوں  رکھ  دیا تھا ؟کیا سچ کا موسم اس  وقت بھی نہیں
تھا  جب فلسطین کے مظلوم عوام دنیا کی جانب سے  سچ کے منتظر تھے؟کیا سچ کا موسم اس وقت
بھی نہیں تھا جب  نہتے  کشمیری آزادی کی جدوجہد کے لئے  الکھوں بھارتی افواج کے سامنے جا
کھڑے ہوئے تھے ۔کیا سچ کا موسم اس وقت بھی نہیں تھا جب بوڑھا شخص اسپتال  کے باہر خون

بیچنے کے لیے کھڑا تھا کہ سوال فقط ایک  روٹی کا تھا ۔ اور پھر گر کوئی سچ کہہ دے تو کہا جاتا ہے



نام میں کیا رکھا ہے!
مسز سیدہ یاسمین انور

میرا دل میرا دشمن
شانزے خرم ۔نہم ای

بےچارہ میرا دماغ دہائی دیتا رہتا ہے کہ میری بھی سن لو ،مجھے روکتا رہتا ہے کہ یہ فیصلہ نہ
کرو مگر کیا کروں دل جیت جاتا ہے اور یہ جیت بعد میں شرمندگی اور افسوس کا باعث بنتی
ہے ۔ اگر کسی کے پاس اس مسئلہ کے حل کی  کوئی ترکیب ہو تو ہم کو بھی بتا دو ہمیں اپنا
دماغ  بھی استعمال کرنا ہے ۔مجھ ناچیز کی یہ نصیحت ہے کہ اپنے دل کی نہ سنو ورنہ پچھتاؤ

گے

کہتے ہیں کہ گالب کا نام خواہ کچھ بھی رکھا جاتا خوشبو تو وہی برقرار رہتی ہے۔لیکن انسانی
ناموں کا حال اس سے مختلف ہے۔ بڑے بزرگ ہستیوں کا  صرف نام رکھنے سے  کچھ نہیں
ہوتاان جیسی صفات کا حامل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔نام انسان کے کردار کو بیان نہیں کرتا
یہ صرف  اس کی ظاہری شناخت ہوتی ہے۔کرادر سازی اس کی باطنی شخصیت کرتی ہے۔نام
تو شرافت خان ہے مگر شرافت چھو کر بھی نہیں گزری ہوتی۔ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ
نام پیدائش کے وقت رکھا جاتا ہےاور شخصیت ایک طویل عرصے کے بعد منظر عام ہر آتی
ہےتواس وقفے میں کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اسم بامسمی بنائے۔نام اچھا
رکھیں،با معنٰی رکھیں اور بچے کی شخصیت کی تعمیر میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں،صرف

نام اچھا رکھنا کافی نہیں ہوتا۔

سچ ہی کہا ہے کسی نے "میرا دل میرا دشمن "۔  میری زندگی میں بہت سے ایسے موڑآئے  ہیں
جن میں میرے دل اور دماغ میں ایک   جنگ چھڑجاتی ہے اور  میرے لیے  کوئی بھی فیصلہ کرنا
مشکل ہو جاتا ہے۔  انسان کو جب کسی قسم کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو اس کے دو ایسے
 مخصوص اعضاء ہیں جن کے درمیان کشمکش شروع ہو جاتی ہے کہ کس کی سنیں اور وہ
دونوں اعضاءآپ کا دل اور دماغ ہیں ۔ان دونوں کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ۔ اصوال
دماغ کا کام آپ کے جسم کو قابو کرنا اور صحیح فیصلے کروانا ہے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ

ہو اور دل کا کام تو سبھی کو پتا ہے جسم کو خون  پہنچانا  ۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر فیصلہ کروانا دماغ کا کام ہے تو یہ دل اس میں کیوں دخل
اندازی کرتا ہے۔ میرا  دل ہمیشہ سے میرا دشمن ہے آپ یقین جانیےکہ میں نے زندگی میں
بہت سے فیصلے اپنے دل کی خواہش پر کیے ہیں جن کا نتیجہ  صرف فضول کاموں میں ہی
اچھا  نکال ہے   ۔جب   بھی کوئی اہم فیصلہ  کرنا ہو تو میں پھر بھی ہمیشہ اپنے پیارے سے
دشمن کی  بات سنتی ہوں شروع میں تو دل بہت باغ باغ ہو رہا ہوتا ہے اور جب اس کا نتیجہ نکلتا
ہے تو یہی دل آگ بگولہ ہو جاتا ہے ۔ دل بڑا ہی ظالم ہے۔پتہ نہیں میں کیوں ہمیشہ دل کی بات

پر  متفق  ہو جاتی ہوں اور اپنے دماغ کو بھول جاتی ہوں ۔



بس  ضرورت ہے آغاز سفر کی

یہ کہنا کسی  طور غلط نہ
ہوگا کہ کوئی بھی بڑا کام
کرنے کے لئے بس ایک
چیز کی  ضرورت  ہوتی ہے

اور وہ ہے "آغاز سفر "۔

سیدہ

فاطمہ وسیم

 

پھرراستے خود بخودبنتے چلے جاتے ہیں ۔اس کے باوجود  بہت سارے لوگ یہی پہال
 قدم اٹھانے سے اور سفر کا آغاز کرنے میں گومگو کی کیفیت میں رہتے ہیں۔  یہ پہال
قدم ہی ایک طویل وکامیاب سفر کےلیے سب سے اہم قدم ہوتا ہے ۔آغاز سفر کے لیے
بے حد ہمت اور حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ انسان پر الزم ہے کہ اپنے حصے کی  پوری
محنت  کرے اور کوئی کمی نہ چھوڑے ایسا کرنے کے بعد بس خدا سے دعا کر کے

پہال قدم اٹھائے  اور منزل کی جانب بڑھ جائے ۔
یوں تو کہنا بہت آسان ہے کہ انسان اللہ کا نام لے کر اپنی منزل کی جانب بڑھ جائے
 لیکن اس کے لیے جو ہمت اور حوصلہ  درکار ہوتا ہے وہ عام  آدمی کی  سوچ اور
سمجھ سے باال تر ہے۔ انسان ہمیشہ کوئی بھی  بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کئی مرتبہ
سوچتا ہے اور اپنے خیاالت دوسروں کے سامنے بیان کر کے ان  کی رائے بھی لیتا ہے
اس کے باوجود منزل کی طرف سفر کا  آغاز کرتے ہوئے خو ش تو ہوتا ہے لیکن دل

میں ڈر بھی موجود ہوتا ہے ۔
ان سب کے باوجود اگر انسان ہمت ،امید اور حوصلے  کے ساتھ منزل کی جانب روانہ
ہو جائے تو  راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں ۔ جذبہ اور لگن سے  کام کرنے  والے
لوگ خدا کو بھی پسند ہیں ،کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ  "محنت کبھی رائیگاں نہیں
جاتی "مطلب یہ ہے کہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے تو
اس کا نتیجہ اسے ہر حال میں ملے گا۔محنت کے  نتیجے میں وہ جس بھی چیز کا
مستحق ہو گا خدا اس کو اس نعمت سے خوب نوازے گا صرف یہی نہیں اگر انسان
اپنے اندر وہ پہال قدم اٹھانے کا جذبہ  اور ہمت پیدا کر لے اور اپنی منزل کی جناب سفر
پر نکل پڑے تو ساری کائنات منزل تک پہنچنے میں اس کی مدد  کرتی ہے ۔یہ ضرور
ہے کہ بے شمار دشواریاں  آتی ہیں لیکن  با ہمت انسان ان مسائل کا حل باآسانی
دریافت کر لیتا ہے ، پھر انہی راستوں سے گزرتا  ہوا ایک نہ ایک دن اپنی منزل پر
ضرور پہنچتا ہے ۔ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس

ایک ضرورت ہے آغاز سفر کی۔



وہ نیم کا درخت
تحریر:مس زینت  رضوی

ماما پارسی کے باغیچے  میں کھڑا وہ تناور نیم کا درخت کئی سال
پرانا تھا وہ اسکول کے ہر چہرے کو پہچانتا تھا ۔پورے دن میں اس کا
پسندیدہ وقت " بریک ٹائم " ہوتا تھاجب وہ اسکول میں  پڑھنے والے

بچوں کےزندگی سے بھرپور چہروں کو دیکھا کرتا تھا ۔
وہ بھی روز کی طرح کا ایک دن تھا جب اس کی نظر ایک چھوٹی بچی
پر پڑی ۔اس کے ہاتھ میں الل رنگ کا لنچ باکس تھا وہ اس کو بہت
طاقت لگا کر کھول رہی تھی شاید وہ بہت مضبوطی سے بند تھا اچانک
وہ کھال لیکن یہ کیا ؟لنچ باکس کاڈھکن بچی  کے ہاتھوں میں رہ گیا
اور باقی چیزیں نیچے زمین پر بکھر گئیں ۔سینڈوچ ،کیک اور انگور
کے چھوٹے چھوٹے دانے سب ہی تو بکھر گئے تھے ۔درخت  نے
 بچی کے چہرے کی طرف  دیکھا جس کی سنہری آنکھوں میں آنسو
تھے اور وہ اپنےہونٹوں کو بھینچ کر خود کو رونے سے روک رہی تھی۔
یہ دیکھ کر اس کی جماعت  کی کچھ اور بچیاں آگے بڑھیں ، ایک نے
اسے گلے سے لگا لیا ،دوسری نے اس کے آنسو پونچھے اور تیسری
نےاس کے آگے اپنا لنچ باکس رکھ دیا اب وہ سب مل کر اسے اپنے
ساتھ کھانے کی دعوت دے رہی تھیں ۔بچی کی شہد رنگ آنکھوں اب
بھی آنسوتھے مگر اب اس کے ہونٹ کھلکھال رہے تھے اس درخت

نے اس سے پہلے  اتنی حسین مسکراہٹ نہ دیکھی تھی ۔
اس واقعہ کو ایک سال بیت چکا  تھا ۔وہ  درخت اب  بھی اپنی جگہ پر
موجود تھا لیکن آج سامنے کا منظر بالکل مختلف تھا وہاں ہر بچے
کے چہرے پر ماسک تھا وہ سب ایک دوسرے سے  دور دور کھڑے
تھے اتنے میں وہی سنہری آنکھوں والی بچی بھاگتی ہوئی آئی   لیکن
توازن قائم نہ رکھنے کی وجہ سے لڑ کھڑا کر گر گئی۔پاس کھڑی
بچی نے اسےآگے بڑھ کر اٹھانے کی کوشش کی مگر دوسری بچی
 نے اسے روک دیا "رک جاؤ"کسی کو چھونے سے بھی کرونا ہو سکتا
ہے۔ بچی کے چہرے پر کئی  رنگ آکر گزر گئے اسی اثنا میں اس کی
ٹیچر پاس آئیں اور اسے اٹھا کر کھڑا کیا کپڑوں سے گرد صاف
 کرتےہوئے اس کی خیریت پوچھی تو بچی نے جواب دینے
کےبجائے الٹا ان سے سوال کیا ،"مس یہ کرو ناکب ختم ہو گا ؟"ٹیچر
نےکچھ دیر  سوچنےکے بعد   کہا،"بیٹا جب ہم میں سے ہرشخص
احتیاطی تدابیر اپنا لے گا تو اس وقت کرونا ہار جائے گا اور ہم جیت
 جائیں گے" نیم کے  درخت نے  دیکھا کہ بچے کی آنکھوں میں امید
کی چمک تھی اورشاید وہ مسکرا بھی رہی تھی مگر وہ اس کی حسین
مسکراہٹ دیکھنے سے  قاصرتھا کیونکہ اس کے چہرے پر ماسک

تھا۔



الوداعی تقریب  برائے اساتذہ

معاشرے کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی ماہر و ممتاز شخصیت کی کامیابی کے پیچھے
اچھے اساتذہ کے کردار کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔  کسی بھی ملک میں فعال کردار ادا کرنے والے
طبیب ہوں یا انجینئر، وکیل ہوں  یاصحافی سب اس مقام تک پہنچنے کے لیے استاد کے ہی محتاج
ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ استادہی وہ ہستی ہے جو بہترین معاشرے کی تخلیق میں اہم کردار ادا

کرتا ہے۔
ماما اسکول کی یہ روایت رہی ہے کہ اسکول کو ایک مدت تک اپنا وقت دینے والی  اور طالبات کی
کردار سازی کرنے والی اساتذہ جب اسکول کو خیرآباد کہتی ہیں تو ان کے لیے ایک'' الوداعی
تقریب''منعقد کی جاتی ہےتاکہ اِن اساتذہ کی محنت و کاوشوں کے صلے میں نہ صرف انہیں سراہا
جائے بلکہ '' طویل مدتی خدمات'' ادا کرنے والی اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس سال
 پرنسپل مسز ایف ٹمپال اور آفٹرنون شفٹ کی '' مس رشیدہ عبداللہ'' کو تیس سال مکمل ہونے پر
 النگ سروس ایوارڈ  سے نوازا گیا ۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ اور یادگار تقریب کاانعقاد کیا
گیاجس میں آفٹر نون کی مسزانجم بخاری ، مسزثمینہ اور مس کشور جبکہ مارننگ شفٹ کی مسز
عافیہ مجید،مس دانیہ لطیف، مسز ثمن علی، اور دیگر ٹیچرز کو الوداعی  کلمات اور تحائف  سے نوازا
گیااور  نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کیا گیا اس تقریب میں کچھ چھوٹے چھو ٹےکھیل بھی
کھیلےگئے جنھوں نے حاضرین کو خوب محظوظ کیا ۔ تقریب کا اختتام انتہائی لذید ظہرانے کے

ساتھ ہوا۔



مقابلہ برائے آرٹ شیلڈ

ہر سال کی طرح اس سال بھی آرٹ شیلڈ  کے لیے فن مصوری کا
مقابلہ ہوا جس میں ماما پارسی کے ننھے مصوروں نے اپنی فنی
صالحیتوں کے خوب جوہر دکھائے۔ہر تصویر کیا خوب شاہکار
تھی۔آئیے ہم آپکو اپنے ننھے مصوروں کے بنائے ہوئے  شاہکاروں

کی جھلک دکھاتے ہیں۔

ننھی آرٹسٹ مریم نعیم ہفتم اے کی فن مصوری کے شاہکار 
 



بظاہردیکھا جائے تو کوڑے دان بنانے کا مقابلہ کرنا ایک بہت ہی غیر اہم چیزسمجھی جاتی
 ہے  لیکن  ماما پارسی اسکول میں بچوں کے اندر صحت اور صفائی کی اہمیت کو  اجا گر کرنے
کے لیے اس غیر اہم چیز کو نہایت اہمیت   کا حامل بنادیا ہے ۔ ہر سال ماما پارسی اسکول میں
جماعت اول تا پنجم کی طالبات  کے درمیان یہ مقابلہ منعقد کرایا جاتا ہے جس میں تمام
طالبات نہایت جوش و خروش سے حصہ لیتی ہیں اور معمولی سے نظر آنے والے کوڑے دانوں
کو اپنی تخلیقی صالحیتوں سے  نہایت خوبصورت طریقے سے سجاتی ہیں ۔اس سلسلے میں
اسکول کی آ رٹ ٹیچرزان کی  رہنمائی کرتی ہیں مقابلےکے اختتام پرتمام کوڑے دان ایک جگہ

جمع کیےجاتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہو ۔

کوڑے دان سجانے کا مقابلہ

ہاتھ کیسے دھوئیں؟

ہاتھ دھونا کسے نہیں آتا؟ لیکن ہاتھوں کو کن اوقات میں دھونا
ضروری ہے اور حفظاِن صحت کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے
ِکس طرح ہاتھوں کو دھویا جائے بچوں کو کھیل کھیل میں یہ
سمجھانا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ماما اسکول کے کلینک
کی ڈاکٹر عائشہ اور ان کے معاونین نے ایک غیر نصابی سر گرمی  کا
انعقاد کیا گیا  جس میں ایک کہانی کے ذریعے بچوں کو کرونا کے
پھیالؤ اور اس سے بچاؤ سے متعلق معلومات فراہم کی گئیں۔انھیں
ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ سکھایا گیا۔ کہانی کے اختتام پر
بچوں سے مختلف سواالت کرکے انھیں تحائف دیئے گئے۔یہ
سرگرمی جماعت اول تا سوئم کی طالبات کے لیے منعقد کی گئی

ہے۔ 



خواتین کا عالمی دن

آٹھ مارچ کو دنیا بھر کی  طرح ماما اسکول میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔جس کے
تحت ہر جماعت میں مختلف سرگرمیاں منعقد کروائی گئیں جن میں طالبات نے نہایت

دلچسپی ظاہر کی ۔آیئے دیکھتے ہیں اس کی کچھ تصویری جھلکیاں۔ 



ایڈیٹرمسز سبین نور

اسسٹنٹ ایڈیٹر مس ارم شمیم

گرافک ڈیزائنر محمد ذیشان


