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کامپٹن 
سوگ کے دوران نگہداشت

تنہائی
غم کی ایک خاصیت اکثر تنہائی، اکیلے پن اور اپنے اردگرد 

لوگوں کو آپ کے محسوس ہونے والے صدمے کی صحیح 
سمجھ نہ ہونے کا احساس ہو سکتی ہے۔

غم زدہ لوگ اپنے اردگرد کے لوگوں کے کترانے کا تجربہ 
ہونے اور لوگوں کے ان کے تصور کے مطابق معاون نہ 

ہونے کے متعلق بات کریں گے، جو مایوس کن اور تکلیف دہ 
ہو سکتا ہے۔

غمگین لوگوں کے لیے وہ چیز مانگنا جس کی انہیں ضرورت 
ہو، مشکل ہو سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب انہیں اتنا برا 
محسوس ہو رہا ہو تو وہ اپنی ضروریات کی وضاحت کرنے 

کے قابل نہ ہوں۔

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

سکتے ہیں، جس میں خود کام کرنے اور کھانوں کے پارسلز 
کی پیشکشیں شامل ہو سکتی ہیں۔

آپ جس کسی چیز کی بھی پیشکش کر سکیں، اس شخص کو 
بتاتا ہے کہ آپ ان کی معاونت کر رہے ہیں اور یہ کہ وہ اہم 
ہیں۔ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے یہ ظاہر کر 

سکتے ہیں:

بہت زیادہ توقع نہ رکھیں
غمگین ہونے سے لوگ اس چیز کی خواہش کر سکتے ہیں کہ 
وہ معاشرے سے دور ہونا چاہتے ہیں اور عمومی سرگرمیوں 

میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ لوگوں کو توجہ مرکوز کرنا 
مشکل لگ سکتا ہے اور ان کی یادداشت بھی متاثر ہو سکتی 
ہے۔ توانائی کے کم درجے اور نیند کی کمی بھی ان عناصر 

میں شامل ہو سکتی ہے۔

ان کی اپنی رفتار پر ان کے ساتھ چلنا اہم ہے اور اس بات کی 
توقع نہ کریں کہ وہ ان تمام چیزیں کو کر سکیں گے جو وہ 

کرنے کے قابل تھے۔ اس بات کو سمجھنا اور اس شخص پر 
اضافی دبأو نہ ڈالنا بہت مددگار ہو سکتا ہے۔

سمجھنے کی کوشش کریں
لوگ بہت مختلف طریقوں سے غم سے گزرتے ہیں، لٰہذا یہ 

بات سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص کیسے 
ردعمل دے رہا ہو گا۔

یہ بات فرض نہ کریں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، بے شک 
اگر آپ کو اسی طرح کا تجربہ ہوا ہو، اس کی بجائے تجسس 
اور کھلے پن کے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں تاکہ آپ غمگین 

شخص کو اپنے احساسات بیان کرنے کے قابل بنا سکیں۔

اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں
کسی شخص کو بہتر محسوس کروانے کی کوشش کرنا قدرتی 
امر ہو سکتا ہے۔ مثبت چیزوں کی نشاندہی کرنا، یا اپنا تجربہ 

پیش کرنا۔

لوگ ایسا کرنے کے لیے اس طرح کی روایتی باتیں کریں 
گے کہ ‘وقت بہت بڑا مرہم ہے’ یا یہ کہ ‘انہوں نے اچھی 

زندگی گزاری’ یا ‘مجھے احساس ہے کہ تمہیں کیسا محسوس 
ہو رہا ہے’۔

یہ کہنا زیادہ مفید ہو سکتا ہے کہ ‘میں تصور بھی نہیں کر 
سکتا کہ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہو گا’، یا ‘مجھے صحیح 
سمجھ نہیں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے مگر میں تمہارے لیے 

یہاں موجود ہوں۔’

لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیں
بعض اوقات غمگین لوگوں کو موت اور یہ کہ کیا ہوا ہے کے 
متعلق بات کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے 

کہ انہیں کئی مرتبہ اس کی ضرورت پڑے۔

صبر کریں اور انہیں اس بارے میں سوچنے کا موقع دیں کہ 
کیا ہوا ہے۔

جذبات
لوگوں کو کسی کی وفات کے بعد کئی مختلف قسم کے جذبات 

کا سامنا ہو سکتا ہے۔

اداسی، غصہ، پریشانی، یاد، مایوسی، صدمہ اور فکر سب غم 
کے ساتھ عمومی جذبات ہیں۔

اپنے قریبی لوگوں کو اس میں مدد دینا مشکل ہو سکتا ہے، 
کیونکہ اس کے نتیجے میں ہم بےبس اور ناکارہ محسوس کر 

سکتے ہیں۔

ان بدلتے ہوئے جذبات کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے جو 
کسی واضح وجہ کے بغیر ایک دم بدل سکتے ہیں۔ غم کے 
اثر اور ہمارے دوستوں اور خاندانوں کی زندگیوں میں اس 

کی وجہ سے تبدیلیوں کے ساتھ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔

مشکل ترین وقتوں پر صرف توجہ دینا اور تسلی کے ساتھ 
گلے لگانا یا ہاتھ مالنا بھی، کسی لفظ کے بغیر بہت بامعنی 

ہو سکتا ہے۔

کسی شخص کو غم سے 
گزرتے ہوئے معاونت فراہم 

کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔

ہمارے خاندانوں اور ہمارے معاشرے میں، 
ہماری ثقافت کا عموماً اس چیز پر اثر ہو گا کہ 
ہم موت، غم اور نقصان کا کیسا ردعمل دیتے 

ہیں۔ لوگوں کے عقائد اور اقدار بھی اس چیز پر 
اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ غم کا کیسے ردعمل 

دیتے ہیں۔ 

اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی غم زدہ شخص 
کے ساتھ گفتگو میں کیسا طرز عمل اختیار کرنا 

چاہیئے یا یہ کہ وہ اپنے دوست یا خاندان کے 
رکن کو کیسے معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔

یہ ایسے سبق ہیں، جو ہمیں اسکول میں نہیں 
پڑھائے جاتے، اور اگر ہمارے اپنے تجربے میں 
ان گفتگؤوں کی مثالیں نہ ہوں، تو ہمیں کیسے علم 

ہو سکتا ہے کہ کیا مددگار ہو سکتا ہے؟

کارڈ، نوٹ یا متنی پیغام بھیجنا

گھر کے کاموں میں مدد دینا

رفاقت کی پیشکش، بے شک اگر کوئی شخص بات نہ کرنا چاہے

دعوت دینا

رابطہ کریں

بہت زیادہ توقع نہ رکھیں

ان کی رفتار پر چلیں

سمجھنے کی کوشش کریں

اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں

لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیں

دیکھیں کہ کب مشکل ہوتی ہے
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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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