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!جب کنّواں خود پياسوں کے پاس پہنچا

ہموطنوں کے مسائل ۔ وننیر کا دوره صوبہ فیپاکستان کے سف
کا موقع پر حل
( یسے کم نہ تھ ‘‘ مدد یبیغ ’’ آمد یب کر صاحیے سفیہم ضرورت مندوں کے ل ’’
)وں کا اظہاریپاکستان
ٹریڈیا ۔ نصر ملک  :رپورٹ یخصوص
۔ ) گنیه کوپن ( کے یاردو ہمعصر ڈاٹ ڈ
خالد بٹ ۔ اُوڈنسے ۔  :هیر بشکریتصاو
،گن سے دوریں کہ دارالحکومت کوپن هیجانتے ه یپاکستان یه تو سبھی ںیڈنمارک م
ملک کے دوسرے صوبوں آرھُس اور فيونن ميں رہنے پاکستانيوں کے ليے ،سفارتخانہ سے متعلقہ اپنے کام
ں پہنچنا کتنایں سفارتخانے میکشن کے مقرره اوقات میے ،کونسلر سیکاج کے ل
ےیک دن کے لیں اپنے روزگار سے ایے نہ صرف انہیدشوار ہو تا ہے اور اس کے ل
بلکہ آنے جانے کے ليے سفری خرچ اور کوفت بھی برداشت کرنی پﮍتی ہے یپﮍت یکرن یمکمل چھٹ
گرید ہے اور پھر يہ اُن کی قسمت کہ وه مقرره اوقات کار کے دوران سفارتخانہ ميں پہنچ جائيں بصورت
ا جاننے والے کے ہاں بسر کرنای رشتہ دار یں اپنے کسیم یگن هیں رات کوپن هیانہ
۔ ں حاضر ہو کر اپنا کام کرانا پﮍتا ہےیاور پھر دوسرے دن سفارتخانہ م
ں اپنایگن میں کوپن هیجو  ،جنہیر عزت مآب مسرور احمد جونیپاکستان کے موجوده سف
وںیپاکستان یآتے ه یں ہوا ،انہوں نے بھیاده وقت نہیز یکوئ یعہده سنبھالے ابھ
کستانيوںں پایں مذکوره دونوں صوبوں میا اور اس سلسلے میاس مشکل کو محسوس ک یک
کے مسائل کو حل کرنے کے ليے اُن سے مشوره کيا ۔ کی تنظيموں اور اُن کے نمائندوں سے رابطہ کرکے ان

اور ان سے وعده کيا کہ وه سفارتخانہ سے متعلقہ اُن کے مسائل مثالً ويزوں کا بروقت اور ہنگامی حالت ميں
، ،وں کا اجرابل پاسپورٹیڈ اید اور نئے ریتجد یک اجرا ،پاسپورٹوں یفور
یں ان کیره کے سلسلے میق وغیتصد یزات کیجن کارڈ اور دستاویاور یپاکستان
۔ ں گےیحل ڈھونڈ نکال یمشکالت کا ضرور کوئ
سفارتخانہ یس مارچ کو پاکستانیجو نے اس بات کا اعالن تائیر مسرور احمد جونیسف
ب کے دوران بھی کيا تھایک منفرد تقریا یوم پاکستان کی یں منعقد ہوئیکے سبزه زار م
۔ اس تقريب ميں صوبہ جُٹ لينڈ اور فنونن کے پاکستانيوں نے بطور خاص شموليت کی تھی ۔ اپنے اس عہد کو
وں سے بالمشافہ مالقات کےیں رہنے والے پاکستانیپوارا کرنے اور صوبہ فنونن م
کشن کے دویجو نے سفارتخانہ کے کونسلر سیر مسرور احمد جونیے سفیل
دو دن کے ليے فيونن کے صدر مقام اُوڈنسے تک یس مئیس سے ستائیکے ساتھ پچ داروںیدعہ
مات اور ان کےیمختلف تنظ یوں کیپاکستان ا جس کے دوران انہوں نےیکا دوره ک
ہموطنوں سے مالقاتيں کيں اور انہوں نے ا ڈنمارک کے ںیوں کے مراکز میسرگرم یو سماج ینید
اعلی حکام اور فيونن کے چيمبر آف کامرس اور ڈينس ٹريڈ کےتيسرے بﮍے شہر ،اُوڈنسے ک
ی بلديہ کے
ٰ
ا اور ان کےیک یکچھ صنعتوں کا دوره بھ یمرکز کے ساتھ ساتھ وہاں ک یعالقائ
ےیکے ل یه کاریں سرمایں پاکستان میاور انہ ۔ ںیں کیکٹروں سے مالقاتیڈائر
ے ليے اعالن کرده مراعات وه کاروں کیسرما یجانب سے عالم یحکومت ک یپاکستان ک
سہولتوں سے تفصيالً آگاه کيا اور انہيں پاکستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دينے اور وہاں سرمايہ لگانے کے
ی ۔ب دیے ترغیل
ُ
’’فيونن کے صدر مقام اور ڈنمارک کے تيسرے بﮍے شہر اوڈنسے ميں پاکستانيوں کے ساتھ صوبہ
ن نے انہيں بتايا کہ وه نہ صرف اُن کے مسائل جاننے کےر پاکستایں سفیم ‘‘ بیتقر یمالقات
داریکشن کے دو عہدیں بلکہ سفارتخانہ کے کونسلر سیے خود ان کے پاس آئے هیل
ان کے ساتھ ہيں تاکہ اُن کے چھوٹے بﮍے مسائل کو يہيں موقع پر ہی حل کرديا جائے ۔ سفير مسرور یبھ
ارتخانہ ،ڈنمارک بھر ميں پاکستانيوں کے مسائلسف یپاکستان ںیگن میاحمد نے کہا کہ کوپن ه
کو ترجيحی بنيادوں پر حل کرنے اور سفارتخانہ سے متعلقہ ان کی ضروريات کو پورا کرنے کے ليے ہمہ تن
مصروف ہے اور يہی وجہ ہے کہ وه اپنے عملے ساتھ اُوڈنسے ميں موجود ہيں ۔ انہوں نے اس سلسلے ميں
ات اور مہيا کی جانے والی سہولتوں سے بھی تفصيالً آگاه کيا ۔ انہوںے گئے اقدامیں لیسفارتخانہ م
وں کے مسائل کویسمندر پار پاکستان یحکومت بھ یا کہ پاکستان کید بتاینے مز
ئریلفیو یہے اور ان ک یے بسرعت کام کر رهیادوں پر حل کرنے کے لیبن یحیترج
۔ ہے یاقدامات لے ره یے خصوصیکے ل
وںیکے دوران پاکستان ‘‘ شنیک سیسوال و جواب کے ا ’’ جو نےیجون رمسرور احمدیسف
یں اور اپنیا کہ وه اپنے مسائل کے متعلق دل کھول کر بات کریکو موقع فراہم ک
ریا اور سفیوں نے اس موقع سے بھرپور فائده اٹھایپاکستان ۔ ںیش کریز پیتجاو
یا کہ جن باتوں کی دال نیقی ںیتے ہوئے انہیبخش جواب د یبﮍے تسل ینے بھ ممدوح
شنیسوال جواب کے اس س ۔ ا جائے گایپورا کرد یں جلد هیہے انہ یگئ یک ینشاندھ
سے وںیپارٹ یاسیس یپاکستان اداروں یو سماج ینیموں ،دیتنظ یں پاکستانیم
کے یکے افراد کے ساتھ ساتھ زندگ یبرادر یوابستہ متحرک کارکنوں اور کاروبار
علق رکھنے والے پاکستانيوں کی بھاری نفری تھی ۔ پاکستانيوں کا يہ کہناگر مختلف شعبوں سے تید
تھا کہ اس طرح کی کوئی ميٹنگ اس سے پہلے يہاں کبھی نہيں ہوئی اور جس طرح سفير پاکستان نے مسائل
ر مسروریسف کو سنا اور اپنے رد عمل کا اظہار کيا وه ايک مثال سے کم نہيں اور اُوڈنسے کے پاکستانی
وںیاس اجتماع کو پاکستان ۔ ں گےیاد رکھی شہیجو کے مہربانہ کردار کو ہمیمد جوناح
اور اداره منہاج ‘‘ نڈ کلچرل سنٹریا یپاکستان سٹڈ ’’ میفعال تنظ یم و بﮍیک قدیا یک
یئر سوسائٹیلفیاور پاکستان اسالمک و القرآن اُوڈنسے کی دو شاخوں کے امام و ڈائريکٹران
ا کامياب قرار ديتے ہوئے بطور خاص شکريہ ادا کيا کہ سفير مسرور احمد جونيجوبﮍ داروں نےیکے عہد

نے انہيں يہ موقع مہيا کيا کہ وه اپنے مسائل و ضروريات اُن کے سامنے رکھ سکيں ۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبہ
ں اور سمجھتےیر محترم کے مشکور و ممنون میاس کے لے سف یونن کے پاکستانیف
مدوح ايک سچے پاکستانی اور درد دل رکھنے والے ايسے سفارتکار ہيں جنہيں اپنے ر میں کہ سفیه
ہموطنوں کی مشکالت کا بھرپور احساس ہی نہيں بلکہ وه انہيں دور کرنے اور ہموطنوں کو ہر طرح کی
سہولتيں جو اُن کے اختيار ميں ہيں بہم پہنچانے کے ليے کوشاں ہيں ۔ اور سفير محترم کے يہ اقدامات
۔ ںید افزا هیبخش اور ام یے بﮍے تسلیوں کے لیپاکستان
سسفارتخانہ کے یر محترم کے ساتھ گئے ہوئے پاکستانیاس سے پہلے سف
’’ کو یبرادر یں پاکستانیونن میصوبہ ف داروں نےیکشن کے دو عہدیکونسلر س
اور اس اُوڈنسے ميں پاکستان اسالمک ويلفيئر سوسائٹی ےینے کے لا کریمہ ‘‘کونسلر سروسز
پاسپورٹ نشیجہاں ڈ ۔ ایلگا ‘‘ مپ آفسیک ’’ کیں ایسے ملحقہ مسجد النور کے دفتر م
مطولبہ یگئے گئے ،ان ک یزے جاریو یوں کو موقع پر هیرکھنے والے پاکستان
یاو س یپ ’’ اور یگئ یق کیپر تصد ینہ کرتے ہوئے موقع هیزات کا معائیدستاو
کہ وه تمامیغرض ۔ںیگئ یره وصول کیں وغیواستدرخ یے ان کیکے اجرا کے ل ‘‘ کارڈ
سے دور کے عالقے سےیونن جیوں کو صوبہ فیے پاکستانیامور جن کے ک
کیوں پورا ای سفارتخانہ تک سفر کرنا اور یں پاکستانیگن میدارالحکومت کوپن ه
۔ ایا گینمٹا د یں موقع پر هیم ‘‘ مپ آفسیک ’’ ں اسیں وهیدن لگانا پﮍتا ہے انہ
وں نے رد عمل کا اظہار کرتےیرتخانہ کے اہلکاروں کے اس برتاؤ پر پاکستانسفا
کنواں ’’ ت کا پہال و منفرد واقع ہے کہینوع یه اپنی ہوئے اسے بہت سراہا اور کہا کہ
جو کا تہہ دلیر مسرور احمد جونیاور اس پر وه سف ‘‘ا ہےیاسوں کے پاس آیخود چل کر پ
ر مسرور احمدیسف ں کام نمٹانے کے بعدیپ آفس ماس کم ۔ںیه ادا کرتے هیسے شکر
ں چلے گئے اور پھرینماز ادا کرنے مسجد النور م یاور ان کے عملے کے ارکان عصر ک
۔ ں کھﮍے تھےیصف م یک هیا یسبھ ‘‘ ازیمحمود و ا ’’ بمثل
وں کے ساتھ گھل مل کر تبادلہیجو نے پاکستانیر مسرور احمد جونیسف یہاں بھی
ںیوں مسجد می ریکہ پاکستان کے سف یتھ یخوش یوں کو اس بات کینماز ۔ ایال کیخ
ںیس سال سے  ،جب سے ڈنمارک میس بتیپچھلے ت ۔ ان کے ساتھ مالقات کر رہے تھے
صوبہ ۔ ه پہال موقع تھای مالقات کا یسفارتخانہ قائم ہوا ہے ،اس طرح ک یپاکستان
نڈ کلچرلیا یپاکستان سٹڈ رما پیکے ا یبرادر یپاکستان یں رہنے والیونن میف
ر محترم اوریت خالد بٹ نے سفیشخص یو سماج یاور معروف کاروبار یسنٹر کے بان
یوں کیں پاکستانیا جس میه دیک پر تکلف عشائیں ایان کے عملے کے اعزاز م
جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں اور یاسیس یمات ،مختلف پاکستانیتنظ یسبھ
یاسیو س یاتینش بلدیڈ یمقام یات کے ساتھ کئیشخص ینیاور د یو سماج یکاروبار
دار اشرفیکے عہد یپلز پارٹیاور پاکستان پ ی ۔ت کیات نے شمولیشخص یاور سماج
ایش کیک گلدستہ پیر محترم کو ایجانب سے سف یک یبرادر یپاکستان نے یرانیا
۔
ُ
کونسلر و کے اوڈنسے بلديہ جو نےیر مسرور احمد جونیدورے کے دوران سف یاپنے اس
نین مؤلر اور ان کے معاونیاستدان سٹیک بﮍے معتبر سیئر اور صوبہ کے ایم یڈپٹ
انہيں اُن اقدامات سے آگاه کيا جو بلديہ ئر نےیم یڈپٹ جس کے دوران یمالقات ک یسے خصوص
ےیفالح و بہبود کے ل یوں کیبرادر یر ملکیغ یں رہنے والیونن میصوبہ ف
۔ ہے یلے ره
یپاکستان یں رہنے والیشہر م نے اس موقع پر فيونن اور خاص کر اُوڈنسے ئریم یڈپٹ
بﮍے جفا کش اور اپنے کام سے یه پاکستانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یبرادر
ں اور ہر سطح پر سماجینش سماج کا حصہ سمجھتے هیں اوه خود کو ڈیکام رکھنے والے ه
نوں کے متعلق اُوڈنسے بلديہ کے ڈپٹی ميئر کےاپنے ہموط ر کویسف ۔ ںیں اپنا حصہ ڈالتے هیم

هیئر کا بطور خاص شکریم یپٹیاور انہوں نے ڈ یہوئ یحد خوشیاالت جان کر بیه خی
کے یبرادر یوں کے ساتھ ساتھ پاکستانین وطن برادریتارک یا کہ وه دوسریادا ک
کھنے کےیں پھلتا پھولتا دیں رکھتے اور اسے معاشرے میک تمنائین یے بھیل
۔ ںیه یمتمن
اُوڈنسے بلديہ کے ڈپٹی ميئر سٹين مؤلر نے پاکستانی سفير کے اعزاز ميں پر تکلف ظہرانہ بھی ديا جس ميں
اعلی عہديداروں
ر کےیطور پر سف یر رسمیاور غ یت کیشمول ینے بھ بلديہ کے کئی ايک
ٰ
ریجانب سے سف یه کیئر نے بلدیم یاس موقع پر ڈپٹ ۔ ایال کیساتھ تبادلہ خ
۔ ےیش کیپ یبھ ‘‘ تحائف یخصوص’’ مسرور احمد کو
یں ڈنمارک کیم ‘‘ مبر آف کامرسیچ ’’ یں عالقائیونن میر مسرور احمد نے صوبہ فیسف
کے ‘‘ یسائکلنگ انڈسٹریر ۔جے ۔ چیا ’’ سائکلنگ صنعتیافتہ ری شہرت یعالم
شعبے ٹنگیکٹ و مارکیکے پروڈ یانڈسٹر مپل ہانسن اورینس ھی کٹوویگزیف ایچ
جانب یحکومت ک یں پاکستان کیاور انہ یکے سربراه ٹوربن فراھم سے مالقات ک
سہولتوں ،مراعات یجانے وال یا کیں مہیه کاروں کو پاکستان میسرما یر ملکیسے غ
و یں پاکستان کے ساتھ تجارتیا اور انہیالت آگاه کیبات سے تفصیگر ترغیاور د
شیں اپنا تعاون پیں انہیاور اس سلسلے م ۔ یب دیترغ یروابط بﮍھانے ک یداواریپ
۔ این دالیقی کرنے کا
یورسٹیونی جو نے ساؤتھ ڈنمارکیر مسرور احمد جونیاپنے دورے کے اختتام پر سف
کے یچ ڈیا یکو اپنے پ یمحترمہ ثروت نظامان یک پاکستانیا اور وہاں ایکا دوره ک
یمحترمہ ثروت نظامان ی ۔ک تیں بطور خاص شمولیب میتقر یمقالے کا دفاع کرنے ک
وں کےیسرگرم یر قانونیغ ’’ ں انہوں نے اپنے مقالے بعنوانیسکالر م یچ ڈیا یجو پ
کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے کاميابی حاصل کی جس پر سفير ‘‘ ماڈل یے محاسباتیه کے لیتجز
کیے نیوں کے لمسرور احمد جونيجو نے انہيں مبارکباد دی اور مستقبل ميں اُن کی مزيد کاميابی
۔ ایتمناؤں کا اظہار ک
ُ
پاکستان کے سفير عزت مآب مسرور احمد کے صوبہ فيونن کے صدر مقام اوڈنسے کے دوره کی چند
وں کے ساتھیر صاحب کو پاکستانیجناب سفیں عالیجن م ۔ اںیجھلک یریتصو
رهیوغ زاتیوں کے پاسپورٹ و دستاویعملے کو پاکستان یں کرتے ،سفارتیمالقات
ے متعلقہ امور نمٹاتے ،سفير صاحب کو اُوڈنسے بلديہ کے ڈپٹی ميئر اور ان کے معاونين سے تبادلہ خيالس
خالد  :هیر بشکریتصاو ( کھا جا سکتا ہےیگر امور بجا التے ہوئے دیکرتے اور د
۔ )پاکستان سٹڈی اينڈ کلچرل سنٹر اُوڈنسے ۔ بٹ

