
" ؟؟ تیھاؤس .... " عفر کنیب  

کو شکست دے دے؟؟ استیر ی"سکول" کس یممکن ہے کہ کوئ ہی ایک  

جب وہاں موجود  ایآ ںیپر تب گردش م ایڈیھاؤس کا نام سب سے پہلے سوشل م کنیب

"  ی" آزاد یپر چسپاں کر کے اپن واروںیجامے د ریاور ز ڈزیود پطالبات نے اپنے خون آل

۔ایکا مظاہرہ ک  

۔ںیبن نتیز یک ایڈیسوشل م ریتصاو یمخلوط ڈانس محفلوں ک یوہاں طلباء و طالبات ک رھپ   

 ںیجن م ںیہوئ ریشاٹس ش نیکتب کے سکر یوہاں کے پڑھائے جانے والے نصاب پھر

کے عالوہ گلگت بلتستان کو  رینقشے تھے جہاں مقبوضہ اور آزاد کشم سےیپاکستان کے ا

تھا۔ ای" لکھا گٹسیسٹ نیان کو " انڈ ںیتھا اور ان کتابوں م ایگ ایکا حصہ دکھا ایانڈ یبھ  

تمام کتابوں  یتمام کالسسز ک با  یتھا بلکہ تقر ںیکتاب تک محدود نہ کیا یمعاملہ کس ہی اور

بے  یکورٹ کے احکامات بھ میکہ سپر یحت ایڈیم ا،یڈیمتھے جن کے خالف سوشل  ںیم

  اثر ثابت ہوئے۔

ھاؤس کے سابق مالزم  کنیپر آواز اٹھانے والے ب ایڈیھاؤس کے خالف سوشل م کنیب

اور   ایگ ایصاحب کو اس قسم کے مواد کے خالف آواز اٹھانے زدوکوب ک میارمغان حل

۔ںیمل اںیدھمک یقتل تک ک   

کا انکشاف  یکار ہیسرما نیانڈ ںی" م ٹریجوکیا یادارے " د یلیھاؤس اور اس کے ذ کنیب

گروپ "  سیفائن شنلیادارے " انٹرن یلیکے ذ نکیورلڈ ب ںیان سکولوں م ںیء م6991ہوا۔ 

۔یک ہیسرما یڈالر ک نیمل ینے براہ راست کئ   

ھاؤس پاکستان کا سب سے مہنگا سکول ہے۔ کنیب   

 ہیارب روپ 06تا  16ارب اور ساالنہ  1تا  5ھاؤس ماہانہ  کنیاندازے کے مطابق ب کیا

سے نچوڑتا ہے۔ وںیپاکستان   

 یک یقصور نینسر گمیب یک یمحمد قصور دیخارجہ خورش ریپاکستان کے سابق وز ہی

 یادارے ک یمیخاندان اس تعل ہیچالتا ہے۔  یقاسم قصور ٹایہے جن کو ان کا ب تیملک

بن چکا ہے۔ یبدولت کھرب پت   

بل ( کے  عہی) شر میترم ینیآئ ںیجس نے پندرو ںیصاحب ہ یوہ یمحمد قصور دیخورش

 ںیتھا۔ ) شائد اسالم سے نفرت اس پورے خاندان کے خون م اید یخالف احتجاج استعف

 شامل ہے (



م ک افتہی تیترباپنے  ںیم یٹیسوسائ یھاؤس ہر سال پاکستان کنیازم کا علمبرادار " ب لبرل

طبقات سے تعلق  نیتر یطلبہ پاکستان کے اعل ہیرہا ہے۔  ڑیالکھ طلبہ گھس 4از کم 

 استدان،یس ،یصحاف ٹ،یوروکریاداروں کے بڑے بڑے ب یسرکار ںیجن م ںیرکھتے ہ

۔ںیشامل ہ رےیاور وڈ نیبزنسم   

ہے۔ وہ ان  نیالد با  یتقر تیاکثر یکرنے والے ان طلباء ک تیسرائ ںیمعاشرے م یپاکستان

جن پر نہ صرف ہمارا معاشرہ  ںیاور افکار کا تمسخر اڑاتے نظر آتے ہ اتیتمام نظر

و ک تیاکثر یہے کہ ان طلباء ک ہیتھا۔ حد  ایگ ایپر پاکستان بنا ادیبن یکھڑا ہے بلکہ جن ک

با  نابلد رکھا جاتا ہے۔ )جو اسالم کے بعد پاکستان کو جوڑے رکھنے یتقر یاردو سے بھ

جز ہے۔   :( نیواال دوسرا اہم تر   ) 

 یزیت یبڑ تیاکثر یطبقے سے تعلق رکھنے والے ان طلباء ک نیتر یکے اعل پاکستان

بڑا حصہ فوج  کیطبقے کا ا یہے۔ اس یسنبھال رہ ںیشنیپوز نیاہم تر ںیسے پاکستان م

جاتا۔ ںینہ ےیہونے کے ل یبھرت یجارہا ہے جو ظاہر ہے وہاں سپاہ یبھ ںیم    

 ںیرفتار سے کام کرتا رہا تو آنے والے پانچ سے دس سالوں م یھاؤس اس کنیب اگر

بن چکا ہوگا جس کے بعد اس کے وجود کو پارہ پارہ ہونے  استیلبرل ر کیپاکستان ا

روک سکے گا۔ ںینہ یسے کوئ   

ہوں کہ ۔۔ ادیکے الفاظ شائد آپ کو  ینظام ازیزمانہ گرفتار شدہ ملعون آ مشہور   

اور  سرزی) پروف لزیس پرزیاپنے سل ںیم زیوسٹیونیہم نے تمھارے کالجز اور  ۔۔ "  

کو تباہ و برباد کر  اتینسل کے ان تمام نظر ینئ ی۔ جو تمھارںیہ ےی( گھسا دئ کچررزیل

نسبت پاکستان کے دشمن  یپاکستان ک ںیجن پر تم لوگوں کا وجود کھڑا ہے۔ انہ نگےید

 یپور یتمھار ںیکے زعم م یالیاظہار اور روشن خ اتگے۔ وہ جر ںیسچے لگ ادہیز

اور  رویتمھارے دشمن ہ ںیفاتح اور تم مفتوح لگو گے۔ انہ ایانڈ ںی۔ انہنگےیرد کرد خیتار

 یانویدق کینظام ا یپاکستان خرافات لگے گا۔ اسالم ہینظر ںیخود تم ولن نظر آؤگے۔ انہ

 یے۔ وہ تمھارے رسول پر بھگ ںینعرہ لگے گا اور وہ تمھارے بزرگوں کو احمق جان

گے ںیشک کرنے لگ یکہ تمھارے خدا پر بھ یحت نگےیبدگمان ہوجائ " 

ہے  یرکھ ڑی" کے عنوان سے پاکستان کے خالف جو جنگ چھ میھاؤس نے " تعل کنیب

۔ںیکورٹ دونوں ناکام نظر آرہے ہ میاور سپر ایڈیم ںیاس کو روکنے م   

کام ہم سب نے ملکر کرنا ہے۔ ہی۔ ںیڈال سکتے ہ ریزنج ی" کو اب عوام ہ تی" عفر اس   



 گایجائ ایکورٹ سے رجوع ک میدوبارہ نہ صرف سپر یھاؤس کے حوالے سے جلد ہ کنیب

کا  یاس حوالے سے کاروائ یاور حکومت وقت سے بھ نلزیچ ایڈیبلکہ محب وطن م

۔گایجائ ایمطالبہ ک   

اور ٹائم  جزیکر کے اپنے اپنے پ یاور اس مضمون کو کاپ ںیہمارا ساتھ د ںیجنگ م اس

۔ںیکر ریالئنز پر ش  


