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کامپٹن 
سوگ کے دوران نگہداشت

رویہ بطور ابالغ
کم عمر لوگ ہمیں اپنے غم کے متعلق بیان کرنے کی بجائے، 
ممکنہ طور پر اپنے رویے سے زیادہ اظہار کرتے ہیں۔ انہیں 
اپنا سامنا کرنے والے طاقتور جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے 
الفاظ تالش کرنا ناممکن محسوس ہو سکتا ہے۔ اس کی بجائے، 

ان کا “رویہ خراب” ہو سکتا ہے، وہ تباہ کن، قابل انتشار، یا 
جارحانہ ہو سکتے ہیں۔ ایسا حقیقی زندگی کی بات چیت، اور 

گیمنگ اور سوشل میڈیا کی صورت میں آن الئن سامنے آ 
سکتا ہے۔ غصہ محسوس کرنا ٹھیک ہے مگر بالغان نوجوان 

لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہ غصہ محسوس ہونے 
پر اپنے آپ اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ان کے 

جذبات بدلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، جو ان کے ہارمونز 
اور بڑھوتری کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ان کے غم کی شدت 

کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ 

کم عمر لوگوں کو موت اور مرنے، اور اس کی دائمیت 
کی اچھی سمجھ ہوتی ہے۔ وہ اپنی فانیت اور کس طرح 
وہ اپنی زندگی کا مطلب نکال سکتے ہیں پر غور کرنا 

شروع کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے مذہبی اور روحانی عقائد پر 
سواالت بھی اٹھا سکتے ہیں۔ وہ ایسی گیمز اور موویز میں 

دلچسپی لینا شروع کر سکتے ہیں، جو موت اور مرنے 
کے موضوع پر ہوں۔

کم عمر لوگ کسی پیارے کے کھو جانے کے ممکنہ اثرات 
سے آگاہ ہونے اور اپنے خاندان پر اس موت کے جذباتی 

اور عملی اثرات کو سمجھنے کا امکان رکھتے ہیں۔ وہ مالی 
معامالت، رہنے کے انتظامات، گھریلو کاموں اور چھوٹے 

بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کے متعلق پریشان ہو سکتے ہیں۔ 
وہ اپنے پیاروں کی صحت کے متعلق پریشان ہو سکتے ہیں۔ 
کچھ غمگین نوجوان لوگ بالغوں کے کردار لے سکتے ہیں 
اور بہت جلدی بڑھتے نظر آ سکتے ہیں۔ وہ کم عمر بچوں 

کے لیے پرورش کنندہ، فراہم کنندہ یا اصول پسند بن سکتے 
ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا اہم ہے کہ کم عمر لوگ بالغان نہیں ہیں 

اور انہیں بالغ کرداروں کی ذمہ داریاں نہیں لینی چاہئیں۔ 

کم عمر لوگوں کو ناقابِل بیان درد اور تکلیفوں کا سامنا ہو 
سکتا ہے، اگر ان کے پاس اپنا سامنا کرنے والے طاقتور 

احساسات کو ظاہر کرنے کے طریقے میسر نہ ہوں۔ وہ اپنے 
جذبات کو چھپا کر رکھنے یا اپنے مشکل میں ہونے سے 

انکار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے جذبات 
کو بیان کرنے کے قابل نہیں، تو وہ اس سے نمٹنے کے غیر 

مفید طریقے اپنا سکتے ہیں۔ کم عمر لوگ عموماً مضطرب ہو 
سکتے ہیں، خطرات اٹھا سکتے ہیں اور تجربے کر سکتے 

ہیں۔ یہ کم عمر لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ 
اپنے شدید احساسات سے بچنے کے لیے یا آرام حاصل کرنے 

کی کوشش میں خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا خطرناک 
رویہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ خود سے اپنا عالج کرنے 

کے لیے منشیات اور الکحل استعمال کر سکتے ہیں۔ غمگین 
کم عمر لوگوں پر پابندیاں عائد کرنا مشکل یا غیر ضروری 
محسوس ہو سکتا ہے، مگر یہ بات اہم ہے کہ ان پر ان کے 
اردگرد بالغان کی جانب سے حدود نافذ کی جائیں، خصوصاً 

جب وہ غمگین ہوں۔ 

شناخت اور خودمختاری
کم عمر لوگ عموماً اس بات کو سمجھنے کے عمل میں ہوتے 

ہیں کہ وہ اپنے خاندان کے جزو کے عالوہ کیا ہیں۔ وہ اکثر 
سوشل نیٹ ورکس پر اور اپنے دوستوں کے ساتھ آن الئن 

اور آف الئن زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ وہ اپنی کم عمری 
کے دوران اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے خیاالت اور جذبات 
کا اشتراک کرنے کا کم امکان رکھتے ہیں، اور ممکنہ طور 
پر اپنے دوستوں سے معاونت حاصل کرنے کی کوشش کر 
سکتے ہیں۔ یہ بہت مشکل محسوس ہو سکتا ہے جب کوئی 

کم عمر شخص اپنے خاندان سے دور ہونے کا انتخاب کرے، 
خصوصاً جب وہ غمگین ہو۔ یہ ان کے اردگرد موجود بالغان 

کو رد شدہ اور کم عمر شخص سے علیحدہ محسوس کروا 
سکتا ہے اور آپس میں بات چیت کے عمل کو منقطع کر دینے 

کا سبب بن سکتا ہے۔ نوجوان لوگوں کو آرام اور صبر سے 
اس بات کی تسلی کروانا، کہ آپ ان کے مرضی کے مطابق 
کسی بھی وقت ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، رابطہ 

دوبارہ بنانے کا ایک مددگار طریقہ ہو سکتا ہے۔

غم عمومی ہے
غم ہمارے کسی قریبی شخص کی وفات پر عمومی ردعمل 
ہے، اور یہ بات کم عمر لوگوں کے لیے بھی درست ہے۔ 

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

بالغان کم عمر لوگوں کو پریشان یا غصے میں دیکھنے کی 
بجائے، ان کی خوش رہنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا 
چاہتے ہیں۔ بالغان موت اور مرنے کے متعلق بات کرنے 
سے گریز کر کے یا سچ کو اپنا کر کم عمر لوگوں کو غم 

سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تاہم، واضح اور سچی 
معلومات فراہم کرنا بہت اہم ہے۔

تخلیقی قوت کے ذریعے کوئی حل ڈھونڈنا 
جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، تو نوجوان لوگوں کو اپنے 

جذبات الفاظ میں بیان کرنا مشکل یا یہاں تک کہ ناممکن بھی 
لگ سکتا ہے۔ ان کے جذبات بس بہت زیادہ تیز اور شدید 

ہوتے ہیں۔ ہماری ماہر چلڈرنز اینڈ ینگ پرسنز بیریومنٹ ٹیم، 
بچوں کو اپنے غم کو سمجھنے اور مرنے والے شخص کو 

یاد کرنے میں مدد دینے کے لیے ڈراموں، کھیلوں، کہانیوں، 
موسیقی، فن، گیمز اور بات کے ذریعے تخلیقی طور پر اور 

زندہ دالنہ انداز میں کام کرتی ہے۔ 

اپنا خیال رکھنا
اگر آپ کو خود بھی اپنے غم کا سامنا ہے تو آپ کی یہ 
خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ کے کم عمر فرد کو علم نہ 

ہو۔ کم عمر لوگوں کو احساس ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ 
ہے، بے شک اگر اظہار نہ بھی کیا جائے۔ اگر وہ بالغان 

کو دیکھیں کہ وہ اپنے جذبات کا اشتراک نہیں کرتے، تو وہ 
سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے جذبات کا اشتراک نہ کرنا ٹھیک 

ہے۔ اگر ان کے پاس کم یا غیر دیانت دارانہ اور غیر واضح 
معلومات ہو، تو وہ خاندان سے دور ہو سکتے ہیں، اور 

دیگر ایسے ذرائع سے معلومات اور معاونت کی تالش کر 
سکتے ہیں، جو مفید نہ ہوں۔ 

اپنے کم عمر شخص کو ان کی باتیں 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 کو غم کے عمل سے گزرنے میں مدد دینا اہم ہے۔ تاہم، 
ایسا کرنے کے لیے، یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنا بھی 

خیال رکھیں۔ 

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۔ 

تمام لوگوں کو اپنے لیے کسی اہم 
شخص کے مرنے پر غم کا سامنا 
ہو سکتا ہے۔ بالغان کی طرح ہی، 

کم عمر لوگوں کو صدمے، انکار، 
غصے، درد، مایوسی، یاد اور 

شرمندگی کے احساسات ہو سکتے 
ہیں - مگر ہو سکتا ہے کہ وہ زبانی 

طور پر اپنے خیاالت اور جذبات بیان 
کرنے کے قابل نہ ہوں۔

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۔ 
جبکہ کم عمر بچے اپنے جذبات کی شدت سے نمٹنے 
کے لیے اپنے غم میں “پڈل جمپ” کریں گے، کم عمر 
لوگوں کا غم، ایک بالغ شخص کی طرح مکمل احاطہ 

کرنے واال ہو سکتا ہے، مگر وہ بچوں کی طرح 
ان میں داخل ہونے اور نکلنے کے قابل نہیں ہوتے۔ 
نوجوان لوگ بڑھوتری کے حوالے سے بہت بڑی 
تبدیلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کسی پیارے 

کی موت کے جواب میں ان کا ردعمل ممکنہ طور پر 
شدید ہوتا ہے – تاہم ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ان 

شدید جذبات، جو غم کے ساتھ آتے ہیں کو ظاہر کرنے 
کے لیے جذباتی پختگی نہ ہو اور انہوں نے ان جذبات 

کو محسوس کرنے کے لیے زندگی کے تجربے کے 
ذریعے برداشت نہ پیدا کی ہو۔ ایسا نظر آ سکتا ہے کہ 
کم عمر لوگ اپنے اردگرد بالغان کی طرح ہی غم سے 

گزر رہے ہیں، مگر وہ بالغان نہیں ہیں۔
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