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کامپٹن 
سوگ کے دوران نگہداشت

ایک خاندان کے لیے کسی کی موت کے بعد سہارا دینے کے 
مشترکہ اظہار کے لیے جمع ہونا معمول کی بات ہے۔ کچھ 
لوگوں کے لیے مذہبی معاونت حاصل کرنا بھی اہم ہوتا ہے 

اور ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ معاونت کا موقع نہ 
ملنے کے بارے میں سوچنا بھی ہمیں بہت تکلیف دہ محسوس 

ہو سکتا ہے۔

ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ اس عالمی وباء سے ہونے والے 
نقصان کے سمندر میں آپ کا ذاتی غم جیسے گم ہی ہو گیا 
ہے۔ یہ کہ آپ کے نقصان سے توجہ ہٹ گئی ہے، کیونکہ 

لوگ نقصان کی بڑی تصویر کو دیکھ رہے ہیں اور سب لوگ 
اس نئی صورتحال کا عادی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔

مشکل حاالت
ممکن ہے کہ آپ اس بحران کی پابندیوں کی وجہ سے وفات 
پانے والے شخص کے ساتھ ان کی بیماری کے دوران وقت 

گزارنے یا ان کی زندگی کے اختتام پر ان کے ساتھ ہونے 
کے قابل نہ ہو سکے ہوں۔

آپ کو اس حوالے سے اداسی، پچھتاوے، غصے اور 
شرمندگی جیسے احساسات ہو سکتے ہیں۔ 

ایسی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، جن کے بارے میں آپ وفات 
پانے والے شخص کے ساتھ بات نہ کر سکے ہوں یا کہہ نہ 

سکے ہوں، جو آپ کے لیے اہم ہوں لٰہذا آپ انہیں نامکمل 
محسوس کر رہے ہوں۔

چونکہ لوگ وفات پانے والوں کی اس طرح تجہیز و تکفین 
یا یادداشت کا اہتمام نہیں کر پا رہے، جیسا وہ ان کی زندگی 
کو احترام اور تعظیم پیش کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہوں 

تو انہیں ایک ناانصافی کا احساس ہو سکتا ہے کہ آپ احتیاط 
کے ساتھ، ایک موزوں خراج تحسین کی منصوبہ بندی نہیں 

کر سکے۔

آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دیگر صدموں 
کی نسبت اس مرتبہ صحیح طرح سے الوداع نہیں کہہ سکے۔

خراج تحسین پیش کرنے اور یاد کرنے کے مواقع
ہمارے رائج شدہ عمومی طریقہ ہائے کار، ہمیں تمام 

ضروری لوگوں کو جمع کرنے اور ان کی زندگی کی 
داستان کو شیئر کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اپنے مشترکہ 
غم اور خوشی کا اظہار کرنا، مل کر رونا اور ہنسنا اہم 

محسوس ہوتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ یادیں، تصاویر اور 
کہانیاں شیئر کرنے کے دیگر طریقے ڈھونڈنا، بے شک 

ایسا سوشل میڈیا، خط و کتابت یا بات چیت کے ذریعے ہو، 
مددگار ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہمیں یہ مواقع ایسی جگہ 

تالش کرنے کی ضرورت پڑے جہاں عام اوقات میں وہ غیر 
متوقع طور پر پیش آئے ہوں۔

کیا آپ اپنے پاس جمع ہونے والی تمام کہانیوں کا ایک جریدہ 
بنا سکتے ہیں، جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیجیٹل طور پر یا 

بذات خود شیئر کر سکیں؟

باتیں کرنا مفید ثابت ہو سکتا ہے
دوسرے لوگوں سے بات کر کے آپ تنہائی میں کمی محسوس 

کر سکتے ہیں۔

آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ جب بھی موقع ملے آپ 
واقعات پر بات کر رہے ہیں اور کہانی دوبارہ بتا رہے ہیں۔ 

ایسا کرنا ہمیں اس چیز کو قبول کرنے میں مدد دے سکتا ہے 
کہ کیا ہوا ہے۔

اپنا خیال رکھیں
یہ بات اہم ہے کہ خود سے بہت زیادہ توقع نہ کی جائے اور 

اپنے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنائیں۔

غم میں مبتال ہونا ہمیں جسمانی طور پر متاثر کر سکتا ہے، 
لٰہذا اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا، مثالً ضرورت کے 

مطابق نیند حاصل کرنا، ورزش کرنا اور صحت مند غذا کھانا 
مددگار ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے اپنا خیال رکھنا آپ کے 

احساسات پر مثبت طور پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ روزانہ 

ہم ایک غیر معمولی وقت سے 
گزر رہے ہیں۔ کورونا وائرس 

کی عالمی وباء اور اس کے 
بعد الک ڈأون اور سماجی 

فاصلہ بندی کے اقدامات نے 
ہماری زندگیوں کے ہر پہلو 

پر بے انتہا وسیع اثرات مرتب 
کیے ہیں۔

ایک قوم کے طور پر ہمیں ایک مشترکہ 
نقصان کا سامنا ہے: مثالً اس عرصے کے 

دوران بہت سے لوگوں کی وفات؛ ہماری 
عمومی طرز زندگی کا کھو جانا؛ آمدنی کھو 

جانا؛ آزادی کھو جانا؛ دوسروں کے ساتھ 
رابطے کھو جانا؛ مقصد کھو جانا؛ شناخت 

کھو جانا۔

اگر اس عرصے کے دوران کوئی اہم شخص 
فوت ہو گیا ہے، بے شک وائرس سے یا 

کسی اور وجہ سے، تو آپ کو یقیناً اس کے 
بعد کے طریقہ کاروں اور غم منانے کے 

اپنے عمومی طریقوں میں فرق محسوس ہو 
گا۔ یہ تجربہ بذات خود غمگین ہونے کی 

ہماری صالحیت کو بدل سکتا ہے۔

کا ایک باقاعدہ معمول برقرار رکھنے کی کوشش کرنا بھی 
مددگار ہو سکتا ہے۔

جذبات
ہمیں کسی کی وفات کے بعد کئی قسم کے جذبات کا سامنا ہو 

سکتا ہے۔

صدمے، خوف، غصے، شرمندگی، مایوسی یا پریشانی کے 
احساسات موجودہ صورتحال میں زیادہ نمایاں ہو سکتے ہیں۔ 

زیادہ تر لوگوں کو صدمے کے بغیر بھی عالمی وباء کے 
حوالے سے جذباتی ردعمل کا سامنا ہو گا۔

اپنے آپ کو مزید پریشانی سے بچانے کے لیے خبریں سننے 
اور دیکھنے کو محدود کرنا بھی مفید ہو سکتا ہے۔

اپنے آپ کو اپنے جذبات محسوس کرنے کی اجازت دینے کی 
کوشش کریں، یہ بات محسوس کرنا ٹھیک ہے کہ آپ غم سے 

نمٹنے کے قابل نہیں، اور مدد مانگنا بھی ٹھیک ہے۔

نامکمل معامالت 
مستقبل کی یادداشت کے لیے منصوبہ بندی کریں، وفات 

پانے والے شخص کو خط لکھیں

دوسروں سے بات کریں
اگر آپ کو ضرورت ہو تو کہانی دوبارہ سنائیں

اپنا خیال رکھیں

اپنے جذبات کو قبول کریں

اگر ضرورت ہو تو مدد مانگیں

یادیں شیئر کرنے اور جمع کرنے کے مواقع 
ڈھونڈیں
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