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ورلڈ اسپیس ویک

ورلڈ اسپیس ویک اکتوبر میں  نہ صرف دنیا کے بیشتر ممالک میں منایا گیا  بلکہ ماما
پارسی اسکول میں بھی اس کا اہتمام کیا گیاجس میںسائنسی فن کے مختلف
مظاہرے کیےگئے جس میں ڈیجیٹل پوسٹر،لوگو اور ماڈل بنانا،سپیلیتھون،مضمون
نگاری، وغیرہ شامل تھے۔ہر جماعت نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اوراپنی
صالحیتوں کو بروئے کار التے ہوئے حیران کن ماڈلز،خوبصورت پوسٹرز  ،معلوماتی
ڈرامے اور مضامین لکھے ۔اس طرح کی سرگرمیوں سے جہاں طلبہ کی معلومات

میں اضافہ ہوتا ہے وہیں  ان کی تخلیقی صالحیتیں بھی ابھر کر سامنے آ تی ہیں۔



مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج"

"کو ذرا دیکھ

عرفہ رضوان جماعت
دہم

موجودہ سال٢٠٢٢ ، پاکستان اور ایک مسلما ن قوم کو آزاد ہوئے پچھتر سال بیت گئے ۔ اس ممالک اور

قوم کی آزادی کے لیئے قائد جیسی عظیم ہستی نے اپنی پوری زندگی وقف کردی اور آزادی کی جدوجہد
کے لیئے خون پسینہ ایک کردیا  مگر کیا یہ ویسا پاکستان ہے جیسا قائد نے تصور کیا تھا ؟

کیا یہ اقبال کے اُس خواب کی تعبیر ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نہیں، ہم اقبال کے شاہین ، سر سید کی کا وشوں سے
وجود میں آئی ایک آزاد قوم اور قائد کی امید او ر بھروسہ آج  ایسے تاریک راستے پر چل رہے ہیں جہاں

 ٹمٹما تے ہو ئے چراغ کی روشنی بھی کارآمد نہیں۔ ہمیں ایک ایسے راستے پر چلنا ہے جو پاک بھی ہو اور
روشن بھی۔

                اگرموجودہ صورتحال پر نظر دوڑائی جائے تو ہم ایک اندھے کنویں میں چھالنگ لگانے جا رہے
ہیں کیونکہ ہم اپنی روایات ، تہذیب و تمدن اور صالحیتوں کو پِس پشت ڈال کر دوسروں کی  تقلید

میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کے نقِش قدم پر چل کر ہم با آسانی ترقی

حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہماری  بھول ہے۔مغرب کی اندھی تقلید کر نے سے ہم نہ صرف اپنی پہچان

 بلکہ اپنی اسالمی روایات سے بھی دور ہوگئے ہیں۔ایک وقت تھا جب اُس مغرب پر بھی مسلمانوں کی
حکومت تھی مگر موجودہ زمانے کے مناظر تو کچھ اور ہی ہیں۔

ہوگئی ُرسوا زمانے میں کُالہ اللہ رنگ"

جوسراپا ناز تھے آج ہیں مجبور نیاز"

اگر ہم چاہیں تو آج بھی اسالمی روایات کو زندہ کرتے ہوئے اپنے بل بوتے پر ترقی حا صل کر سکتے ہیں ۔
ہماری نوجوان نسل کسی سے کم نہیں ہے یہ بھی جذ بے سے بھر پور اور اپنی صالحتوں کو بروئے کار ال

کربڑے بڑے کا رنامے سر انجام دے سکتی ہے تو پھر ہم کیوں دوسروں کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں

ہمارے شاعر اقبال نے بھی تو کچھ ایسا ہی کہا ہے ۔

حرم پاک بھی ، اللہ بھی ، قران بھی ایک"
کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلما ن بھی ایک"

ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مغرب نے ہمیں پہلےبھی تباہ و برباد کر نے میں کوئی کسر نہیں

 چھوڑی   تھی  اور  آج  بھی وہ اسی کوشش میں لگے ہو ئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان سے آگے نکل 
جا ئیں اور ترقی کریں  کیونکہ اگر ایسا ہوا تو مسلما ن ایک بار پھر ان پر حاوی ہو جائینگے  جس کے
با عث وہ آج بھی  خوف و ڈر میں مبتالہیں۔ ہماری نو جوان نسل کو مغرب کی ایجادکردہ  فیس بُک ،
یو ٹیوب  اور ٹک ٹاک جیسی فضولیات  نے غفلت کے اندھیروں میں ڈبودیا ہے۔بجائے اس کے کہ وہ اپنے
مستقبل کے بارے میں سوچیں وہ ان خرافات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں  جو کہ غلط ہے ۔

والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اوالد کی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی نہ کریں۔جبکہ مغربی

 مما لک  میں  یہ خرافات کم سے کم استعمال ہوتی ہیں  ہماری میڈیا کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے
میں نوجوان نسل کی اصالح کریں ۔یہ خرافات  ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں ۔



نوجوانوں  اٹھو! اور گمراہی  کے اندھیروں سے نکل کر اپنے ارد گرد دیکھو تم ہی اس ملک و

قوم کی ترقی کا واحد سہارا ہو  ، تم ہی اس کشتی کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہو اٹھو ! اور دنیا
کو دکھاؤ کہ تم اقبال کے شاہین ہو  جو آسمان کی بلندیوں اور پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں
کی سی اُڑان رکھتا ہو  کیونکہ تم ہی وہ روشن ستارہ ہوجس کی روشنی سے پورا آسمان

جگمگا  اٹھتا ہے  نو جوانوں ا ب بھی نہیں جا گو گے تو ساری زندگی مغرب کی غالمی کی

زنجیروں میں قید ہو جاؤگے ۔

کھول آنکھ، زمین دیکھ ، فلک دیکھ ، فضا دیکھ"

مشرق سے  اُبھرتے ہو ئے سورج کوذرا دیکھ"

عالمہ اقبال                                                                                              

باوقار قوموں کا چلن
یشفین رضا 

سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو!
سبھی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو

کسی کے واسطے  راہیں کہاں بدلتی ہیں 

تم اپنے  آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو

زمانے کی روشنی کے ساتھ چلنا ہواؤں کا رخ دیکھ کر پلٹا کھانا، کسی اور کے انداز کی  نقالی کرنا کسی کے

روشن گھر کو دیکھ کر اپنے گھر کو آگ لگالینا کسی بھی باوقار قوم کو زیب نہیں دیتا ۔

 "قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنی منزل کیلئے اپنی راہیں  خود متعین کرتی ہیں۔"
 جن چراغوں میں بھروسہ اور خود اعتمادی کی قوت ہوتی ہے۔وہ ہوا تو کیا  تیز آندھی میں بھی روشن رہتی

ہیں۔

 اب ہوائیں  ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیارہ جائے گا!
 ہواؤں کے رخ  کے ساتھ چلنے والے تو پتے اور تنکے ہوتے ہیں جو ذرا سی ہوا چلے تو بکھر جاتے ہیں۔مرِد مجاہد
تو وہ ہیں جو ہوا کی مخالف  سمت  چلتے ہیں اور اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ماضی کے دور میں جھانک کر
دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب دینا میں جہالت کے اندھیرے  چھائے ہوئے تھے ۔ دنیا کی اکثریت آگ ،

سورج ، چاند ، ستاروں  اور بتوں کی پوجا کر رہی تھی دنیا میں اسالم کا کوئی نام لیوا نہ تھا کفر کی کالی

گھٹائیں  ہر طرف چھائیں ہوئی تھیں تو ایک ایسی ہستی نے جنم لیا  جس نے اکثریت کی مخالفت کے

باوجود تن  تنہا  ان گھٹاؤں کا رخ موڑ دیا اور اس دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکاال ۔صرف ایک صدی

پہلے ایک نحیف ا نزارسا انسان جس کا نام محمد علی جناح تھا اپنے نئے ارادے اور نئی سوچ کے ساتھ دینا

کے نقشے پر 'پاکستا ن'  نام کی اسالمی مملکت کا اضافہ کیا ۔ کہاوت  مشہور  ہے کہ '  "کّوا چال ہنس کی

چال اپنی بھی چال بھو ل گیا "۔

 جن کی اپنی سوچ نہ ہونے کے برابر ہے جو بھیڑ چال کے عادی ہوچکے ہیں ۔ ایسے لو گ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔

اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھالمت دینا
ُسرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے

اپنی مٹی ہی پرچلنے کا سلیقہ سیکھو

سنِگ مرمر پر چلوگے تو پھسل جاؤ گے



پہلے کے نوجوان  کی بات ہی کچھ اور تھی ۔ ٹیپو  سلطان ہو یا محمود غزنوی ، محمد بن قاسم

ہو یا راشد منہاس   اُ ن کی تربیت ، اُن  کا جوش و جذبہ  اور اُن  کا  ِدل  قّوت ِ ایمانی سے لبریز
ُ ن کے  بازو میں حیدر کی طاقت تھی اور یہ اقبال کے شاہین  تھے۔ صرف شجاعت کے تھا۔ ا
میدان میں ہی نہیں بلکہ کل کے نوجوان  نے علم و ادب ، تہذیب و تمدن ، سائنس  اور

ٹیکنالوجی  میں بے شمار  کار نامے  انجام دیے ۔  ماضی  کے نوجوانوں کو دیکھتی  ہوں تو میرا سر

فخر سے بلند ہوجاتا ہے ۔ ڈاکٹر عبد القدیر  خان ہمارے ماضی کے وہ ہیرو ہیں جنہوں نے اپنی

محنت سے پاکستا ن کو ایٹمی قّوت  بنایا اور دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا ۔ کل  کا نوجوان

 اپنے والدین  کا فرمانبردار ، اساتذہ کا تابعدار اور وقت کا قدر دان تھا اور اپنے زورِ بازو پر یقین
رکھتا تھا ۔ اُسے یقین تھاکہ نوجوان   کسی بھی  قوم کی ترقی  کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے اور اگر

بنیاد ہی کمزور ہو تو عمارت کیسے مضبوط ہوگی۔ 
جب  کہ آج  کے نوجوان کے ایک ہاتھ میں ہتھیار ، ایک ہاتھ میں موبائل  ہے اور منہ میں گٹکا  ہے

جس نے اس کے پورے وجود اور دماغ کو زنگ آلود کردیا ہے ۔ پہلے کے نوجوان کو  وہ سہولیات اور

آسائشیں مّیسر نہیں تھیں جو آج کے نوجوان کو مّیسر ہیں پھر بھی وہ ملک کی با گ دوڑ  نہیں

سنبھال سکتا  جس کے لیے اقبال نے کیا خوب کہا ہے 

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں "

نظر آتی ہے اُ ن کو اپنی منزل آسمانوں میں "

" آج  کا نوجوان  ماضی کے نوجوان سے بہتر ہے؟"
عریشہ انور 

آج کا نوجوان ماضی کے نوجوان سے بہتر ہے، میں اس بات کی مخالفت  کرتی ہوں کہ پہلے کا

نوجوان  وہ تھا جو عالمہ  اقبال کے اِس شعر پر  پورا اُترتا تھا کہ 

 تیرے صوفے ہیں افرنگی ، تیرے قالین ہیں ایرانی"
ُرالتی ہے مجھ کو نوجوانوں کی تن آسانی "



مسز مہر  سولن کے ساتھ ایک نشست

انٹرویو:مس ارم شمیم

دوپہر کی شفٹ میں جلدی جلدی کاموں کو نبٹاتی ، اپنی شفٹ کے معیار کو بہتر بنانے
میں کوشاں،کبھی اسٹاف اورکبھی طالبات کے مسئلوں کو سلجھاتی، "وقت کم اور
مقابلہ سخت " کے مصداق  ہر کام کو بروقت کرنے کی عادی مسز مہر سولن  کے ساتھ
ہماری ایک نشست۔۔۔۔ اُن کی شخصیت کے آج وہ پہلو جو ہماری نظروں سے اوجھل

 رہے ہیں اُن پر روشنی ڈالیں گے۔

اس عظیم درسگاہ سے آپ کا تعلق کیسے بنا؟

میری ایک رشتے دار اس اسکول کی طالبہ رہ چکی ہیں تو اس اسکول کا ذکر میں نے بہت سنا ہوا تھا لیکن

کبھی ایسا خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا  کہ اِس اسکول سے میرا بھی تعلق  بن جائے گا اور ایسا بنے

گا کہ پوری زندگی اسی اسکول میں ہی گزر جائے گی ۔

آپ درس و تدریس کے شعبے میں کب آئیں؟

میں نے 1984 ء میں اسی اسکول سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا  او ر جب ایک بار میں اس شعبے سے

منسلک ہوگئی اس کے بعد نہ کبھی مجھے اس اسکول کو چھوڑنے کا  خیال آیا اور نہ ہی میں نے کسی

اور شعبے میں جانے کا سوچا ۔ درس و تدریس کا یہ شعبہ میری ذات میں اس حد تک رچ بس گیاکہ
میری  اس شعبے سے دلی وابستگی پیدا ہوگئی اور یہ میرے لیے ایک فیملی کی مانند بن گیا۔

پہلی مرتبہ جب مالزمت کے لیے انٹرویو دیا تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟

مسکراتے ہوئے)اُس زمانے میں آج کل کی طرح انٹرویو نہیں ہوا کرتے تھے اُس وقت مسٹر روسی)

ڈیویچاآفٹرنون شفٹ کے  پرنسپل ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے سیدھا کال س روم میں بھیج دیا اور کہا

کہ آپ پڑھانا شروع کردیں ، لیکن وہ اکثر اپنے کمرے سے نکل کر کوریڈور میں ٹہلتے تھے اور جو کچھ ہم
پڑھاتے تھے اُسے سنتے تھے اکثر اساتذہ کو ان کی غلطیوں کے بارے میں بتاتے ، ان کی رہنمائی کرتے اور

اچھا کام کرنے پر حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔تو اس طرح میں اس اسکول کا حصہ بن گئی۔



آپ کو اپنے زمانے اورآج کل کے زمانے کے اساتذہ میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟

بہت فرق ہے۔ ہمارے زمانے میں اساتذہ اپنے کام کو اہمیت دیتے ، اس شعبے کو مقدس سمجھ کر اپنا

فرض نبھاتے تھے ہمارے زمانے میں صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں ہوتا تھا آج کل کے زمانے میں پیسہ

کمانے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جس کی ایک وجہ بہرحال مہنگائی بھی ہے ۔آج کل کے اساتذہ زیادہ

پُر اعتماد ہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں جبکہ پہلے کے اساتذہ اپنے حق کے لیے بولنا نہیں
جانتے تھے چاہے کوئی چیز ان کے خالف بھی جارہی ہو تو احتراماً  خاموش رہتے تھے۔

اب آپ خود صدر معلمہ (ہیڈمسٹریس ) ہیں ،اساتذہ کے مسائل سے آگاہی ہوتی ہوگی تو ان کے مسائل

کا  کیا حل نکالتی ہیں؟

ہمارے پاس مختلف ماحول سے اور مختلف عمروں کی اساتذہ آتی ہیں ہر معلمہ کو ان کے حاالت اور

 مسائل کو مِدنظر رکھتے ہوئے ڈیل کرنا پڑتا ہے بعض اوقات ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے بعض
وقت ان کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح ہر ٹیچر کو صورتحال کے مطابق

دیکھنا اور سمجھنا پڑتا ہے۔

ِکن اساتذہ کو سمجھانا مشکل لگتا ہے؟

سینئر اساتذہ کو۔ کیونکہ وہ ان میں خود کو بدلنے کی استعداد بہت کم ہوتی ہے وہ اپنے جس
طریقہ تدریس سے پڑھا تی آرہی ہیں اسے بدلنا نہیں چاہتیں انہیں نئی چیز کو قبول کرنے میں

بہت وقت  لگتا ہے۔

چلیں اب کچھ بات آپ کے زمانہ طالِب علمی کی کرلیتے ہیں۔اپنے زمانہ طالب علمی میں ِکس

مضمون سے گھبراتی تھیں؟

کیمسٹری۔ یہ وہ واحد مضمون ہے جو مجھے کبھی پسند نہیں رہا جبکہ معاشرتی علوم(سوشل

اسٹڈیز)ہمیشہ سے میرا پسندیدہ مضمون رہا ہے۔

معذرت کے ساتھ کبھی کسی استاد سے ڈانٹ پڑی؟

نہیں میں شرمیلی سی طالبہ ہوا کرتی تھی  میں نے زیادہ شرارتیں نہیں کیں ۔ مجھے کھیلوں کی

سرگرمیوں میں حصہ لینے کا شوق تھا تو اپنا وقت اس میں لگاتی تھی۔

آپ کے خیال میں نئی نسل کو بگاڑنے میں ِکس کا زیادہ ہاتھ ہے؟

سماجی و مواصالتی رابطوں( سوشل میڈیا )  کا ۔بچے ہر چیز گوگل سے معلوم کرتے ہیں ان میں

مطالعے کا رجحان بہت حد تک ختم ہوگیا ہےپہلے کے لوگ مطالعے اور تجربے کی بنیاد پر چیزوں کو

پرکھتے تھے جبکہ آج کل کی نسل صرف موبائل کو ہی اپنی ُکل کائنات سمجھتے ہیں۔

کیا  آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا  بچوں کے مزاج پربھی اثر انداز ہوا ہے؟

دیکھیں ،اس کے دو طرفہ اثرات ہیں ۔ مثبت بھی اور منفی بھی۔

مثبت پہلو یہ ہے کہ آج کا بچہ زیادہ پُراعتماد ہے ۔ وہ نئی زبانیں اور چیزیں کم وقت میں بآسانی سیکھ

لیتا ہے جبکہ منفی پہلو یہ ہے کہ بڑوں کا احترام نہیں رہا انھیں لگتا ہے وہ سب کچھ موبائل سے سیکھ
سکتے ہیں۔



کہتے ہیں ”کھالؤ سونے کا نوالہ اور دیکھو شیر کی نظر سے   “ آپ اِس مقولے سے

کس حد تک متفق ہیں؟

میرے خیال سے ایک مقررہ حد ہونی ضروری ہے ۔ بچوں کو ایک حد تک آزادی دینا چاہیئے تاکہ وہ

چیزوں کو سیکھیں اور اُن میں تخلیقی صالحیتیں پیدا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اُن پر نظر

رکھنا بھی بےحد ضروری ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیاکررہے ہیں۔

اب کچھ اپنی ذاتی زندگی سے متعلق بتائیں۔ آپ کے کیا مشاغل ہیں؟

مجھے مطالعہ  کرنا، نت نئے کھانے بنانا، موسیقی سننا ، فلمیں دیکھنا پسند ہے۔

موسیقی کس طرح کی پسند ہے؟

مجھے زیادہ پاپ میوزک پسند ہے لیکن کوئی بھی ایسا گانا جو کانوں کو بھال لگتا ہے مجھے سننا پسند ہے

اس میں زبان کی کوئی قید نہیں ہے۔

آپ کی زندگی کے یادگار لمحات کون سے ہیں؟

بچپن کا دور بہت یادگار تھا۔ہماری فیملی کافی بڑی تھی سب کزنز وغیرہ چھٹیاں ساتھ گزارتے تھے اُس

زمانے میں اتنی مصروفیات نہیں تھیں اور ہم نے زندگی کابھرپور طریقے سے  لطف اُٹھایا۔

بچپن کی کوئی ایسی شرارت جسے یاد کرکے آج بھی آپ مسکرادیتی ہوں؟

میں چونکہ اپنے کزنز میں سب سے چھوٹی اور الڈلی تھی اس لیے ان کی شرارتوں میں ساتھ دیا کرتی

تھی اور بڑوں کے پوچھنے پر اکثر ُمکر جاتی تھی کبھی نہیں بتاتی تھی کہ اصل شرارت کرنے واال کون تھا۔

آپ کس حد تک سوشل ہیں؟

میں بہت سوشل ہوں مجھے اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور شرکت

کروں ،اپنے کمپاؤنڈ میں بھی سب کا حال احوال پوچھتی رہتی ہوں پروفیشنل الئف میں بھی

دوستیاں ہیں ان کے ساتھ بھی وقت گزارتی  ہوں۔

کسی کی شخصیت میں پہلی چیز کیا دیکھتی ہیں؟

جوتے ۔ میں اپنی ٹیچرز کو ان کے جوتوں سے زیادہ پہچانتی ہوں اگرچہ میں ظاہری شخصیت بھی

دیکھتی ہوں لیکن جوتوں کو خاص طور پر نوٹ کرتی ہوں۔

اس اسکول میں آپ نے کتنے ادوار دیکھے ہیں؟

اس اسکول میں 'میں38 سال گزار چکی ہوں ۔ میں نے 5 پرنسپل کے زیر نگرانی کام کیا ہے جن میں

سب سے پہلے مسٹر ڈی ویچا تھے ، پھر مس مین واال ، مس کانٹریکٹر، مس ماول واال اور اب مسز

ٹمپال ہیں۔ 

ان ادوار میں کس کے دور نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟

ہر پرنسپل سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مال لیکن خاص طور پرمس ماول واال سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔
مسز ٹمپال سے تعلق تھوڑا الگ سا ہے وہ بہت دوستانہ مزاج کی ہیں اور وہ سب کو رائے دینے کا موقع

دیتی ہیں سب کی بات کو توجہ اور غور سے سنتی ہیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتی ہیں۔



اپنی شفٹ کے بارے میں کچھ اظہار  خیال کریں۔

مجھے اس بات پر فخر ہے کہ مجھے بہترین اسٹاف مال ہے میرے پاس ہر عمرکی معلمات موجود ہیں ۔ 

تجربے اور جدید ٹکنالوجی کے مالپ کے ساتھ ایک بہترین ٹیم ورک ہوتا ہے جوکہ آفٹرنون شفٹ کی خوش

قسمتی ہے ہم نے ساتھ مل کر ''کرونا سے پہلے، کرونا کے دوران اور کرونا کے بعد'' کے چیلنجز کا سامنا

کیاہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہم آنے والے وقت میں بھی ہر قسم کی مشکالت کا مل کر مقابلہ کرنے

کی صالحیت رکھتے ہیں۔

آخر میں اپنے اسٹاف اور طالبات کو کیا پیغام  دینا چاہیں گی؟

اسٹاف کے لیے یہ کہوں کی کہ اس شعبے میں سب زیادہ اہمیت آپ کی (استاد) کی ہے ۔ آپ کی ایک

غلطی کسی طالبعلم کی زندگی خراب کرسکتی ہے اور آپ کی اچھائی اُس کی زندگی سنوار سکتی ہے اس

لیے اپنے شعبے سے مخلص رہیں آپ کا عمل اور شخصیت نسلوں کو  اثر انداز کرتا ہے۔

وہ وقت بھی عجیب تھا'  یہ دور بھی عجیب ہے ! 

اس دور میں سوال اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔باپ رول ماڈل ہواکرتاتھا۔

اسکول  میں اساتذہ  کو فضیلت کا حامل سمجھا جاتا تھا ۔اُس وقت کوئی "فیس بک

" فرینڈ نہیں ہوتا تھا صرف  " بیسٹ فرینڈ " ہوتے تھے ۔ مون سون کے موسم کی
بارش  نہ تھمنے کی دعا کرتے تھے تاکہ چھٹیاں طویل ہوجائیں۔ 

امتحانا ت کے دنوں میں بچوں  سے زیادہ والدین  اور ٹیوٹر پریشان ہوتے ۔ اس دور میں ہم ان دیکھی چیزوں پر

اندھا دھند ایمان لے آیا کرتے اور ان سے خواہ مخواہ خوفزدہ بھی رہتے ۔ پہلے کے وقت میں لوگوں کو پیسے سے

زیادہ دوستیوں  کی فکر ہوتی تھی ۔ پکنک  منائی جاتی تھی جس کی سب سے اہم سرگرمی کسی کھلی جگہ  پر
دستر خوان بچھاکر کھانے کا اہتمام کرنا ہوا کرتا تھا۔

اس دور میں صرف یہی خیال ہوتا تھا کہ بوڑھے  ہو کرہی فوت ہوں گے۔ بم دھماکوں کی ناگہانی موت ہمارے

وہم و گمان  میں بھی نہیں تھی۔ ان دنوں  والد کا گھر  میں حکم چلتا تھا اور باپ کے آنے پر بچے  یکدم تہذیب

کامظاہر ہ کرنے لگتے تھے۔ اس وقت کے بچے نماز کی پابندی  کے لئے  ڈائری بناتے تھے جس میں قضا نمازوں  کا

حساب رکھا جاتا تھا ۔ عید کی مبارکبار  ایس ایم ایس کے بجائے  عید کارڈ کے ذریعے دی جاتی تھیں 

وائی فائی  نہ ہو تو ہمارا سانس بند ہونے لگتا ہے ۔ آج کل اتنا غم امتحان میں ناکام ہونے پر نہیں منایا جاتا جتنا

یو پی ایس  خراب ہونے پر منایا جاتا ہے ۔ آج فیس بک فرینڈ ہمارے سینکڑوں  ہیں مگر شاید ان میں سے
لکھ کر فریضہ ادا  Rest In Peaceدوچار ہی ہوں جو مرنے پر تعزیت کی زحمت گوارا  کریں۔ زیادہ تر ٹویٹر پر

طالبات کے لیے یہ پیغام ہے کہ اسکول کے یہ دن آپ کی زندگی کے بہترین دن ہیں انھیں یادگار

بنائیں اپنے اسکول کے لیے کچھ ایسا کرجائیں کہ آپ کا نام ہمیشہ فخر سے لیا جائےاور آپ کو اچھے

لفظوں میں یاد کیا جائے۔

 

اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں۔



نہیں ہے نکمی کوئی چیززمانے میں

یوں تو ردی کو کسی استعمال کے قابل نہیں سمجھا جاتا اور بے کار سی چیز سمجھ کر بیچ دیا جاتا ہے
لیکن ماما اسکول جہاں دوسرے تخلیقی کاموں میں سرگرم عمل رہتا ہے وہیں بے کار چیزوں کو کارآمد

بنانے میں بھی کوشاں ہے۔۔۔ ماما اسکول میں اسی ردی کو جمع کرنے کے لیے تمام ہاؤسز کے لیے ایک
ہفتے کا ہدف مقرر کیا جاتا ہے اس کا مقصد ردی کو دوبارہ قابل استعمال بنانا اور کاغذات کو بے کار ضائع

ہونے سے بچانا ہے اس ہدف کو پورا کرنے میں ہر ہاؤس کی طالبات بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور آخر
میں جو ہاؤس سب سے زیادہ ردی جمع کرنے کا ہدف پورا کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے

کامیاب قرار دیا جاتا ہے اس سرگرمی سے طالبات میں یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بے
کار نہیں ہے۔گزشتہ تین سالوں کی طرح اس سال بھی پوجاجی ہاوس اس سرگرمی میں فاتح قرار پایا۔



میتھس یعنی ریاضی بچوں کو عام طور پر ایک مشکل مضمون لگتا ہے لیکن اس

مشکل مضمون کو کھیل ہی کھیل میں بچوں کو سکھایا گیا۔اس سلسلے میں

جماعت اول سے ہفتم تک مخلتف سرگرمیاں کرائی گئیں جس میں بچوں نے

نہایت دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور ریاضی کی مختلف مشقوں کو بڑی آسانی کے

ساتھ سمجھ لیا۔آئیے دیکھتے ہیں ان سرگرمیوں کی کچھ دلچسپ تصاویر۔۔۔

سیکھئے ریاضی کھیل ہی کھیل میں۔۔۔



کوویڈ 19 کی وبا کے بعد اس سال ساالنہ تقریب تقسیم انعامات

ایک بار پھر پوری تیاری اور اہتمام کے ساتھ منعقد کیا گیا جس

میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی طالبات کو انعامات اور

شیلڈ سے نوازا گیا۔

ساالنہ تقریب تقسیم انعامات



ڈنشاء ہاؤس

مسلسل کامیابی کا 

چوتھا سال

 

 ماما پارسی اسکول میں چار ہاؤسز ہیں جن میں ماما،پوجاجی
،ڈنشاء اور کنٹریٹر ہاؤس ہیں۔پورا سال مختلف قسم کے مقابلوں،جد

وجہد اور محنت کے بعد باالآخر کوئی ایک ہاؤس سب سے زیادہ نمبر

 Cock House Of The Yearلے کر اول پوزیشن حاصل کر تا ہے اور 
کا خطاب حاصل کرتا ہے۔گزشتہ تین سالوں کی طرح اس سال بھی

ڈنشاء ہاؤس نے یہ اعزاز حاصل کر کے اپنی فتح کو برقرار رکھاہے ۔



 

بزم شاعری ماما پارسی اسکول کو خراج

تحسین

علم وعمل میں خاص ہے اسکول ماما پارسی
تعلیم کا معیار ہے  اسکول ماما پارسی

اس شہر کراچی کو ہے اعزاز یہ  حاصل   
اس میں ہی  ہے یہ اسکول ماما پارسی 

اس کے اساتذہ  ہیں علم  کے چراغ
تابندہ ہے انہی سے یہ اسکول ماما پارسی 

اس کا نظم وضبط ہے اپنی مثا ل آپ
ایک آفتاب علم ہے اسکول ماما پارسی
تھا قائد اعظم کو بھی اسکول یہ پسند 

ان کی بھی نظر میںخاص تھا اسکول ماما پارسی 
اس کے پڑھے ہوے ہیں  آج نامور کئی

ان سب کا ہے ا فتخار اسکول ماما پارسی
ہو گئے ہیں سو برس سے زائد اس کی تعمیر کو

اب بھی سدا بہار ہے اسکول ماما پارسی 
ہے پارسی کمیونٹی کی عمدہ سی کاوش

ان کے عزم کا نشان ہے اسکول ماما پارسی 
سارے اساتذہ کو ہمارا سالم ہے 

ہے آپ کے ہی دم سے یہ اسکول ماما پارسی 
اریبہ کی دعا ہے کہ بڑھتا رہے یو نہی 
دنیا میں نامور رہے اسکول ماما پارسی

ابھی کل کی بات ہے

سارہ صدیقی جماعت ہشتم

پھرتے تھے بے لگام ابھی کل کی بات ہے

کچھ تھا نہ کام وام ابھی کل کی بات ہے

وہ لکڑی کی کاٹھی وہ کاٹھی کا گھوڑا
کھیلتے تھے دن بھر ابھی کل کی  بات ہے

ہنستے تھے کھل کھال کر پٹائی کے باوجود

الٹے تھے اپنے سارے کام ابھی کل کی بات ہے

    عینک لگا کے بنتے تھے جب دادا جان
کرتے تھے سب کو سالم ابھی کل کی بات ہے

پڑھ لکھ کے آج بن گئے قابل تو کیا ہوا 

پٹتے تھے صبح و شام ابھی کل کی بات ہے

اریبہ

ماں

تم کو کچھ ماں کی خبر ہے بچوں،

ماں کی چاہت پر نظر ہے بچوں۔

کبھی جھولے میں  جھالیا تم کو ،

کبھی سینے پہ ُسالیا تم کو

نیک ہر کام سکھایا ماں  نے،

آدمی تم کو اچھا بنایا  ماں نے

ہر دکھ  و درد کی ،
راحت ہے میر ی ماں ۔

جو چلنا سیکھایا ماں نے ،
جو کبھی نہ  رکنے واال جوش دالیا ماں نے  ۔

پھولوں کی مانند ہے  میری ماں ،

میری ہر مسکراہٹ  اور خوشی کی وجہ ہے ماں۔

سوہا احسن


