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کامپٹن 
سوگ کے دوران نگہداشت

پڈل جمپنگ
بچوں کو اپنے ارد گرد موجود بڑے لوگوں کی نسبت مختلف 

طریقے سے غم کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ بالغان اکثر غم کو 
ایک تیز بہتے دریا یا پانی کے بہأو کے خالف چلنے کی 

طرح بیان کرتے ہیں اور یہ مکمل طور پر احاطہ کرنے واال 
محسوس ہو سکتا ہے۔

بچوں کے غم کو اکثر “پڈل جمپنگ” کے طور پر بیان کیا جاتا 
ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ بچے روزمرہ کی عمومی 
سرگرمیوں اور کھیلنے سے، اداسی اور آنسؤوں والی کیفیت 
میں تیزی سے تبادلہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ عمومی ہے اور 

انہیں اپنے غم کی شدت سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے۔

دکھائیں، بتائیں نہیں
بچے ہمیں اپنا غم الفاظ میں بیان کرنے کی بجائے ممکنہ طور 
پر اپنے رویے کے ذریعے زیادہ ممکن طور پر ظاہر کرتے 

ہیں۔ یہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے کافی پریشان کن ہو سکتا 
ہے، جن کے پاس اپنے احساسات بیان کرنے کے لیے زبانی 
ذخیرہ الفاظ نہیں ہوتا۔ وہ کافی تباہ کن ہو سکتے ہیں یا انہیں 
غصے کے زیادہ دورے پڑ سکتے ہیں۔ غصہ محسوس کرنا 
عمومی ہے اور بالغان ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جب 
وہ غصہ محسوس کریں تو اپنے آپ اور دوسروں کو نقصان 
نہ پہنچائیں۔ بعض اوقات بچے ان رویوں پر واپس جا سکتے 
ہیں، جو وہ کافی کم عمری میں کرتے تھے، مثاًل اپنا انگوٹھا 

چوسنا یا اپنے والد/والدہ یا نگہداشت کنندہ کے ساتھ سونا یا 
قریب رہنا۔ 

اکثر بچوں کو کسی وفات کے بعد شرمندگی محسوس ہوتی 
ہے۔ بچے اپنی ‘غیر حقیقی سوچ’ کی وجہ سے یقین کر 

سکتے ہیں کہ موت ان کی وجہ سے واقع ہوئی ہے یا یہ کہ 
اگر ان کا رویہ اچھا ہوتا تو وہ اسے روک سکتے تھے، لٰہذا 
انہیں اس حوالے سے زیادہ تسلی دیے جانے کی ضرورت 

ہوتی ہے کہ یہ ان کی غلطی نہیں تھی۔ انہیں پیٹ میں درد یا 
بال وجہ درد اور تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے۔

غم عمومی ہے
غم ہمارے کسی قریبی شخص کی وفات پر عمومی ردعمل 

ہے، اور یہ بات بچوں اور کم عمر لوگوں پر بھی الگو 
ہوتی ہے۔

کسی بچے یا کم عمر شخص کو غم سے گزرتے ہوئے دیکھنا 
مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ بات مکمل طور پر قابل فہم ہے کہ 

بالغان غمگین بچوں اور کم عمر لوگوں کو پریشان یا غصے 
میں دیکھنے کی بجائے، ان کی خوش رہنے کی حوصلہ 

افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ بالغان موت اور مرنے کے بارے 
میں بات کرنے سے گریز کر کے یا حقیقت کو بدل کر اپنے 

بچوں کو غم سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تاہم، عمر 
کے لیے مناسب طریقے سے چیزوں کی وضاحت کرنا، اور 

واضح اور سچی معلومات فراہم کرنا بہت اہم ہے۔

کھیلنا اور تخلیقی قوت
بچے دنیا کو تخلیقی قوت اور کھیل کے ذریعے دیکھتے 

ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جب کوئی شخص مرتا ہے، تو 
بچوں اور نوجوان لوگوں کو اپنے احساسات کو الفاظ میں 
بیان کرنا مشکل یا یہاں تک کہ ناممکن محسوس ہو سکتا 
ہے۔ ہماری ماہر چلڈرنز بیریومنٹ ٹیم بچوں کو اپنے غم 

کو سمجھنے اور مرنے والے شخص کو یاد کرنے میں مدد 
دینے کے لیے ڈرامے، کھیل، کہانیوں، موسیقی، فن، گیمز 
اور بات کے ذریعے تخلیقی طور پر اور زندہ دلی سے کام 

کرتی ہے۔

غمگین بچوں اور کم عمر لوگوں کو کیا چیز مدد 
دے سکتی ہے؟

بچے اور کم عمر لوگ بتاتے ہیں کہ درج ذیل چیزیں مدد دے 
سکتی ہیں:

وفات کو تسلیم کرنا  •

عمر کے مطابق اور سچی معلومات دیا جانا  •

تمام بچوں، حتٰی کہ نومولود 
بچوں کو بھی، اپنے کسی 
پیارے کی موت کا صدمہ 

ہو سکتا ہے۔ بڑوں کی 
طرح ہی انہیں بھی صدمے، 

موت کو تسلیم نہ کرنے، 
غصے، درد، مایوسی، یاد 

اور شرمندگی کا احساس ہو 
سکتا ہے - مگر ہو سکتا ہے 

کہ وہ زبانی طور پر اپنے 
خیاالت اور احساسات بیان 

نہ کر سکیں۔

جاننا کہ موت کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں  •

خدا حافظ کہنے اور وفات پانے والے شخص کو اعزاز   •
پیش کرنے کے مواقع میں حصہ لینا

اپنے جذبات اور خیاالت بیان کرنے کا موقع ملنا  •

اپنے خاص شخص کو یاد رکھنے میں مدد دیا جانا  •

اپنا خیال رکھنا
اگر آپ کو اپنے غم میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ کو 
محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں 

کو پتا چلے۔ بچے اور کم عمر لوگ محسوس کر سکتے 
ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے، بے شک اگر یہ بوال نہ بھی 

جائے۔ وہ آپ کی طرح ہی جذبات محسوس کر سکتے ہیں۔ 
اگر بچے دیکھیں کہ بالغان اپنے جذبات کا اشتراک نہیں 
کر رہے، تو وہ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے جذبات کا 

اشتراک نہ کرنا بھی ٹھیک ہے۔ اگر ان کے پاس کم یا غیر 
دیانت دارانہ اور غیر واضح معلومات ہو، تو وہ اندازہ لگا 
سکتے ہیں، ممکنہ طور پر خود کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے 
ہیں، اور اس حوالے سے اپنے ذہن میں کہانیاں بنا سکتے 

ہیں کہ کیا ہوا یا ہو رہا ہے۔

آپ غم سے گزرنے کے عمل میں اپنے بچوں کی بات 
سن کر، ان کی اپنے احساسات اور یادوں کا اشتراک 

کرنے کی حوصلہ افزائی کر کے اور آپ سے کسی بھی 
قسم کے سواالت کرنے کا کہہ کر ان کی مدد کر سکتے 
ہیں۔ تاہم، ایسا کرنے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ آپ 

رکھیں۔ خیال  بھی  اپنا 

غمگین ہونا ہمیں جذباتی، جسمانی، روحانی، ذہنی، عملی 
اور معاشی طور پر مشکالت میں ڈال سکتا ہے اور بہت 

سارے طریقوں سے ہماری زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ 
یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ سے ہمدردی کرنا، اپنے جسم اور 
ذہن کا خیال رکھنا اور خود یا دوسروں سے بہت زیادہ توقع 

نہ رکھنا اہم ہے۔
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ٹیلیفون:

Compton Hall, 4 Compton Road West, Wolverhampton, WV3 9DH

غم ایک ذاتی تجربہ ہے، مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے اکیلے گزرا جائے۔

اس کتابچے میں موجود معلومات، یا ہماری سروس کے متعلق مزید جاننے کے لیے، براہ کرم 
بیریوومنٹ سروس سے درج ذیل پر بال جھجک رابطہ کریں

bereavement@comptoncare.org.uk ٹیلیفون: 570 774 01902 یا ای میل کریں

اضافی معلومات ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں
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