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کامپٹن 
سوگ کے دوران نگہداشت

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۔

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۔ کہ توجہ آپ کے غم سے ہٹ گئی ہے، جبکہ لوگ بڑے 
منظر کو دیکھ رہے ہیں۔

چونکہ لوگ اسی طریقے سے اپنی معاونت فراہم کرنے کے 
قابل نہیں جیسے وہ پہلے کرتے تھے، آپ کو اپنے غم کے 

ساتھ زیادہ تنہائی اور اکیال پن محسوس ہو سکتا ہے۔

مربوط رہیں
بعض اوقات آپ کے اردگرد لوگوں کے لیے یہ جاننا مشکل 

ہو سکتا ہے کہ کسی غمگین شخص کو بہترین انداز میں 
کیسے سہارا دینا ہے۔ لوگوں کو اکثر علم نہیں ہوتا کہ کیا کہنا 
یا کرنا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے آپ سے بات کرنے سے 

کترا سکتے ہیں۔

کچھ لوگ جذباتی معاونت اور بات سننے کی پیشکش کو 
ترجیح دے سکتے ہیں۔ دیگر افراد زیادہ عملی طریقہ اپنا 

سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے لوگ، جنہیں ہم سمجھتے ہیں 
کہ وہ معاون ہوں گے، ہمیں مایوس کر سکتے ہیں اور ہماری 

توقع کے مطابق معاونت نہیں فراہم کرتے۔

یاد رکھیں کہ ہر شخص موجودہ طور پر اپنی روزمرہ کی 
زندگیوں میں اس وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں 

سے مطابقت اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کے 
لیے اپنے عمومی طریقے سے مدد کی پیشکش کرنا مشکل 

ہو سکتا ہے۔

دوسرے لوگوں سے مربوط ہونے کے طریقے تالش کرنے 
کی کوشش کریں، بے شک ایسا فاصالتی طور پر ہی ہو۔ یہ 
موجودہ طور پر زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے 

کہ آپ میں ہمیشہ ایسا کرنے کی ہمت نہ ہو۔

دوسروں سے بات کرنا آپ کے تنہائی کے احساس کو کم 
کرنے میں مدد دے سکتا ہے اور آپ کو اس شخص کے 

متعلق بات کرنے کا موقع دے سکتا ہے جو وفات پا چکا ہے 
اور یہ کہ آپ اپنے غم سے کیسے نمٹ رہے ہیں۔ 

اپنا خیال رکھیں
یہ بات ضروری ہے کہ آپ خود سے بہت زیادہ توقع نہ 

کریں اور اپنے ساتھ ہمدردی رکھیں، اگرچہ جب ہمیں اتنا برا 
محسوس ہو رہا ہو تو ہمیں اس دوران اپنی ذاتی ضروریات کو 

ترجیح دینا مشکل لگ سکتا ہے۔

غم 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 غذائیت بھرا اور صحت 
بخش 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 کا ایک باقاعدہ معمول برقرار رکھنے کی کوشش 

کرنا بھی مددگار ہو سکتا ہے۔

غم سے نمٹنے کے دیگر طریقے
اپنے اہم شخص سے رابطہ رکھنے کے طریقے تالش کرنا 

ضروری ہے۔ موجودہ طور پر ان کی قبر یا دفنانے کی جگہ 
جانے کے قابل نہ ہونا آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے۔

تصاویر، اور اہم چیزوں کو دیکھنا، دوسروں سے بات کرنا، 
یادوں کے متعلق لکھنا، جریدہ رکھنا، مرنے والے شخص 

سے بات کرنا، اور موسیقی سننا وہ سب طریقے ہیں جن سے 
لوگ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ متوفی سے ان کا تعلق 

برقرار ہے۔

گھر پر یا کسی باغ میں خاموش جگہ تالش کرنا اور اپنے 
غم کو سامنے آنے کا وقت دینا بھی اہم ہے۔ یہ اس وقت زیادہ 

مشکل ہو سکتا ہے جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ گھر کا 
اشتراک کرتے ہوں جو زیادہ تر آس پاس رہتے ہیں۔

عمومی حاالت میں لوگوں 
کے لیے غم سے نمٹنا 

ایک مشکل تجربہ ہو سکتا 
ہے...

یہ ہماری روزمرہ کی زندگی اور گھر کو نا آشنا 
بنا سکتا ہے حاالنکہ ماحول بالکل اسی طرح کا 

نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے تعلقات اور خاندان کے 
محرکات کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے نتیجے 
میں ہم معاشرے سے دور ہونے کی خواہش کر 
سکتے ہیں اور یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم 
اپنے عمومی طریقے سے لوگوں یا سرگرمیوں 

کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔

کورونا وائرس، الک ڈأون اور سماجی فاصلہ 
بندی کی ان دیکھی صورتحال کو اس منظر میں 
شامل کرنے سے غم کا یہ تجربہ مزید کئی گنا 

بڑھ جاتا ہے۔

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

سکتا ہے۔

غصے، شرمندگی، پریشانی، مایوسی اور فکر کے احساسات 
موجودہ صورتحال میں زیادہ نمایاں ہو سکتے ہیں اور اپنے 
آپ کو یہ یاد کروانا مفید ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو 
صدمے کے بغیر بھی اس عالمی وبا سے جذباتی ردعمل کا 

سامنا ہو گا۔ اپنے جذبات کا دوسرے لوگوں کے ساتھ اشتراک 
کرنا ردعمل کی طاقت کو کم کرنے میں مفید ہو سکتا ہے۔

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۔

دوسروں کے ساتھ مربوط ہوں

اپنا خیال رکھیں

وفات پانے والے شخص سے مربوط رہیں

اپنے غم کو نکلنے کی اجازت دیں

اپنے جذبات کو قبول کریں

مدد مانگیں
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