
 تمام عزیزان کرام

 
 فیسٹیول کا آغاز بغیر ناظرین کے ہوا تھا ۔ ئنگیاسک ایک سال قبل، اسی ویک اینڈ میں ہولمن کولن کا

 
 یہ وہ پہلی بڑی تقریب تھی جس میں کرونا کی وجہ سے تبدیلی کی گئی ۔

 
 اُس وقت ناروے میں بیماری بڑھ رہی تھی 

 افراد الپس یا پہاڑوں سے یہ بیماری اپنے ساتھ گھر لے کر گئے تھے ۔ کافی
 

 مارچ کو عالمی ادارہ صحت نے اس بیماری کو عالمی وباء قرار دیا تھا ۔11

 

 رکھ دیا ۔مارچ کو ایک سال ہو چال ہے جب کرونا وائرس نے ہمارے لئے بہت کچھ بدل کر 12جمعہ، 

 
 ۔گئی ہے  کر رہسے دوسرا دن اور ہماری روزمرہ زندگی الٹ  دن ایک

 
 ہو گیا ۔گلے ملنا، مصافحہ کرنا اور سماجی میل مالپ، محدود 

 
 سکول بند ہوگئے،سرحدیں بند ہوگئیں ،کاروبار بند کرنے پڑے ۔

 کرنا پڑگیا ۔ محدودمحافل موسیقی، تقاریب، کھیل سب کچھ  

 
 سڑکیں سنسان ہوگئیں ۔اور گلیاں و 

 
 قرنطینہ ، گروپ اور آئسولیٹ ہونا، عام الفاظ بن گئے ۔

 
 اور چہرے واال ماسک بھی ۔ ٹائزرینیسہینڈ ایسے ہی 

 
 ایک میٹر، دو میٹر

 
 ۔وباء کے وسط میں کھڑے تھے ہم عالمی 

 
 اس نے پریشانی،تکالیف اور نقصان کو جنم دیا ۔

 
 کیلئے ہم نہایت رنجیدہ ہیں ۔اور جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ان 

 
 نے ایک خوف محسوس کیا ہے ۔ ے افرادبہت سار

 
  کسی کو کھو دینے کا خوف اورکچھ افراد رسک گروپ میں ہیں ۔ خود بھی رسک گروپ میں ہونا 

 اور آمدنی سے متعلق پریشانی ۔ وںمالزمت
 

 کب لوٹ کر آئے گی ۔کہ روزمرہ کی زندگی معلوم  ںینہ ںیہم ونکہیک، کی کیفیت غیر یقینی



 
 اور بہت سے لوگوں نے خود کو تنہا محسوس کیا ۔

 
 ۔ خواب چکنا چور ہوگئے ۔لگا دیاخوابوں کو انتظار پر 

 
 ایک سال کے بعد بھی ختم نہیں ہوا ہوگا ۔ کہاس وقت اس بحران کے بارے میں نہیں پتا تھا 

 
 اور شاید اسی میں بہتری تھی ۔

 
 سے زیادہ وقت لے لیا ہے ۔ اندازےاس نے ہمارے 

 
 اور اب ہم سب تنگ آچکے ہیں ۔

 
 عالمی وباء سے

 
 پابندیوں سے

 
 مزید بھی برداشت کرنا ہوگا، ہمیںکہ 

 
 کرنا پڑے گا ۔برداشت  لیکن یہ ہمیں 

 
 بیماری پھر سے بڑھ رہی ہے ۔

 
 وائرس کی برطانوی قسم چھارہی ہے ۔

 
 فارغ نہیں ہوئے ۔ سخت اقدامات سے ابھیلہذٰا ہم 

 
 بلدیات نے پہلے سے ہی نہایت سخت اقدامات نافذ کیے ہوئے ہیں ۔ کچھ

 

 ۔ پڑیں گےاور انہیں سخت اقدامات الگو کرنے دیگر بلدیات میں بیماری پھوٹ رہی ہے ۔ 

 
 ہمارے سامنے ایک چوٹی اور بھی ہے جسے ہم نے سرکرنا ہے ۔

کریں یا ں نرمیاممکنہ طور پر مزید سخت قومی سطح پر اقدامات کے ساتھ، اسے پہلے کہ ہم کوئی  

 سب اقدامات کو ختم کردیا جائے ۔ میںپھر آخر

 پچھلے ایک سال کے دوران بڑے بڑے فیصلے تیزی کے ساتھ کئے گئے ۔ 
 

 ۔بہت بے یقینی کے تحت  اوقاتاکثر
 

 نہیں ہوا ۔اور سب کچھ پہلی کوشش میں ٹھیک 



 
 جیسے جیسے ہم سیکھتے گئے تو خودکو ڈھالتے گئے ۔

 
 ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہے ۔

 
 کس طرح ایک دوسرے کی مدد کی ۔ لوگوں نےلیکن سب سے بہترین چیز جو دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ 

 
 بحثیت معاشرہ، ہم نے اپنا بہترین رخ ظاہر کیا ہے ۔

 
 طریقےپوری دنیا کے صحافی پوچھتے ہیں کہ ناروے نے کیسے، ان حاالت کے ہوتے ہوئے، اچھے 

 کیا ہے ۔ مقابلہسے عالمی وباء کا 
 

 اور جواب آپ لوگ ہیں ۔
 

 ہم سب ہیں ۔
 

 ۔عمر سے باالتر ایک دوسرے کا احترام
 

 ۔رنگ و نسل سے باالتر
 

 اس سے مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے ۔
 

 ر ہے ۔آپ پر فخ
 

 کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں ۔عام دنوں میں بھی آپ سب لوگوں کی طرح 
 

 گلے ملنے اور سماجی زندگی کی طرف ۔
 

ایک ایسے روزمرہ کی طرف جہاں میٹر پھر سے ماپنے کی اکائی ہو نہ کہ انسانوں کے درمیان فاصلے 

 کی ۔
 

 پرواہ ہے ۔ہمیں کی  لوگ جن
 

 گے۔ ںیاور ہم وہاں پہنچ
 

 کر بیٹھیں گے ۔ جڑہم کھیلوں کے اجتماع میں ساتھ 
 

 کنسرٹ میں اکٹھے ہوں گے ۔ ,تھیٹر ,ہم سینما
 

، ایک دوسرے سے قریبی رابطے، روزمرہ کی زندگی ، روس ٹائم، اجتماعات، تقریبات فیسٹیول ہمارے 

 واپس ملیں گی ۔پارٹیاں اور 
 

 ۔لیکن ابھی ہمارے سامنے راستہ باقی اس سے پہلے کہ سب منزل تک پہنچیں 
 



 ہیں ۔ ساتھ کیااس معاملے میں ہم سب 
 

 ۔ںیہم سب  ساتھ مل کر کھڑے ہ
 

 نکلنا ہے ۔سے اور ہم نے ملکر اس 
 

 ہے ۔ میں عجیب حاالتناروے 
 

 اور مالی طور پر ۔طبی  ممالک کو سخت نقصان اٹھانا پڑا ہے ۔ ہم سے بہت زیادہ، سے بہت
 

 حاالت بہت ابتر ہوسکتے تھے ۔
 

 ہماری معشیت مستحکم ہے ۔
 

 ویکسینیشن جاری ہے ۔
 

 اور مزید آرہی ہے ۔
 

 الکھ ویکسین کی خوراکیں موصول ہوجائیں گی ۔12تقریبا ہمیں  مارچ کے اختتام تک
 

 اپریل کے آخر تک اس تعداد میں دگنا اضافہ ہوسکتا ہے،
 

 آئیں گی ۔پیں یکھ میں اس سے بھی بڑیمئی اور جون 
 

ہو چکی میسر  کش شیپموسم گرما میں ،یا پھر اس کے دوران امید ہے کہ تمام بالغ افراد کو ویکسین کی 
 ۔ہو گی

 
ہیں جو بنیادی طور پر ایک ساتھ کھٹرے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ  استدانیسہمارے پاس ایسے حکام اور 

تبادلہ خیال  کاساتھ مختلف روایتی تقسیم کو باالئے طاق رکھتے ہوئے مختلف اقدامات اور ممکنہ حل 

 کرنے کی ہمت کی ہے ۔
 

 ہیں ۔کمپنیاں  ہمارے پاس مضبوط ادارے اور
 

 ے ۔ان کو زبردست آزمائیشوں کا سامنا کرنا پڑا ہ
 

 اہلیت ہے ۔ اور عزم کاہمارے پاس مختلف پیشہ ورگروہ اور رضا کاروں 
 

 ہمارے پا س بہادر بزرگ اور حیرت انگیز نوجوان ہیں ۔
 

 جو کہ ایک دوسرے کے لیئے تیار کھڑے ہیں ۔
 

 بھی کیلئے طبقہاور حتٰی کہ کمزور 
 

 :لیکن  نہایت اہم بات



 
 ، ہم ایک دوسرے کیلئے ہیں ،بس آپہمارے پاس آپ لوگ ہیں ، 

 
 اور ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے ۔

 
 ڈ سے کئی گنا زیادہ ہے ۔نایک ایسا اعتماد جس کی مالیت آئل ف

 
 ہیں ۔  ایک ساتھاور ہم 

 
 ہیں ۔متحد اس کے خالف ہم سب ایک سال سے 

 
 آپ میں سے ہر ایک نے ملکر ان حاالت سے نکلنے میں مدد کی ہے ۔

 
 ۔ ںیبڑھکر  ےل اپنے ساتھ اس وقت کا بہترین حصہ آیئے ہم

 
 آئیے ہم ایک دوسرے کا اب تک کی جانے والی کوششوں کا شکریہ ادا کریں ۔

 
سے  1ہم  کی شرح Rاوراگر ہم مارچ اور اپریل میں بیماری پر قابو رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں ، 

 نیچے رکھتے ہیں ۔
 

قدم  کیلئے پہالزندگی  میں ہم عام روزمرہ کو ویکسین لگ چکی ہوگی اور مئی  لوگوں تب کافی 

 اٹھاسکیں گے ۔
 

 کو سر کریں ۔چوٹی  آئیے ہم ملکر اس ممکنہ آخری
 
 روزمرہ زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں ۔ ملکرایک دوسرے کے ساتھ ہم 


