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گزرے واقعات کا تص ّور يکدم ذہن ميں لوٹنے کے بارے ميں معلومات
کسی کو بھی اگر جنسی ذيادتی کا ﺳامنا کرﻧا پﮍا ہُو ،يا کوئی اور تکليف دے واقعہ پيش آيا ہُو تو
ہيبت ﻧاک تص ّورات آ ﺳکتے ہيں۔ وه کافی پريشان ُکن ،ﻧاقاب ِل برداشت اور خوفناک ہُو ﺳکتے ہيں۔

گزرے واقعات کا

تصور يکدم ذہن ميں لوٹنا
ّ

گزرے واقعات کا

تصور ذہن ميں کتنی دير تک رہتا ہے ؟
ّ

اُﺳے

کيا ہُوتا ہے ؟

يا تکليف دے واقعہ کی  ،جو کہ ہُو
گزرے واقعات کا تصوّر يکدم ذہن ميں لوٹنا يادداشت ہے کسی خوفناک
ﺳکتا ہے بچپن ميں يا جواﻧی ميں پيش آيا ہُو ۔ يہ عام يادداشت کی طرح ﻧہيں ہُوتا  ،بلکے زياده تر يکدم اور غير
متوقعہ طور کی خلل اﻧدازی ہُوتی ہے۔ گزرے واقعات کا تصوّر يکدم ذہن ميں لوٹنے کے دوران ہُو ﺳکتا ہے
آپکو محسوس ہُو کہ آپ پھر ﺳے ا ُ ﻧہيں واقعات ﺳے گزر رہی ہيں۔ ہُو ﺳکتا ہے آپکو ايسا ہی محسوس ہُو جيسا کہ
تقريبا ً اُس وقت حقيقت ميں محسوس ہُوا تھا اور يہ خوفناک بھی ہُو ﺳکتا ہے۔ ہُو ﺳکتا ہے آپ بےبس  ،اور
پھنسی ہُوئی محسوس کريں ۔

گزرے واقعات کا تصوّر ذہن ميں چند ﺳيکنڈز ﺳے لے کر چند ﮔ％ﻨ＂ﻮﺃ تک ره ﺳکتا ہے۔

گزرے واقعات کے

تصورات ذہن ميں کب لوٹتے ہيں ؟
ّ

گزرے واقعات کے تصوّرات ذہن ميں کبھی بھی لوٹ ﺳکتے ہيں ،کہيں بھی اور اکثر بغير خبردار کئے ۔ آپ
چاہے کيسے بھی محسوس کر رہی ہ ُوں يہ آ ﺳکتے ہيں – چا ہئے آپ کمتر محسوس کر رہی ہُوں ،تھکاوٹ ،بے
چين ،خوش ،پُر ﺳکون يا ﺳستا رہی ہُوں۔ يہ خوابوں ميں بھی آ ﺳکتے ہيں ،جو کہ " ﻧائيٹ ٹئيرر " کے ﻧام ﺳے
جاﻧے جاتے ہيں۔
گزرے واقعات کے تصوّرات ذہن ميں کسی بھی چيز ﺳے شروع ہُو ﺳکتے ہيں جو آپ کو دوباره ياد دال ئيں
کہ آپ کن حاالت ﺳے گزری تھيں ۔ اکثر اوقات ياد کرواﻧے واال ايسا شخص ہُوتا ہے جس کی ُمشابہت آپ ﺳے
ذيادتی کرﻧے والے ﺳے ہُوتی ہُو۔ مثالً  ،يہ اُس شخص کی ﻧشو ﻧما ہُو ﺳکتی ہے  ،بُو ،آواز يا اخالقيات ۔
گزرے واقعات کے تصوّرات ﺳال کے کسی خاص وقت پر  ،ميوزک ،ٹيليويزن کے پروگرام ﺳے  ،رﻧگ،
ذائقہ يا خشبو کی وجہ ﺳے بھی اُجاگر ہُو ﺳکتے ہيں۔

کيا گزرے واقعات کے

تصورات
ّ

مختلف شکل

اختيار کر سکتے ہيں ؟

گزرے واقعات کے تصوّرات مختلف شکليں اختيار کر ﺳکتے ہيں جس ميں ذہنی ﻧقشہ  ،ﺳماعت اور حساﺳات شامل
ہيں۔
تصورات ايسے ہی ہ ُو ﺳکتے ہيں جيسے کہ آپ ﺳالئڈ شو کی ايک ﺳالئڈ ديکھ رہی
گزرے واقعات کے بصری
ّ
ہُوں ،ايک ﺳرﺳری تصوير يا تصوير جو بار بار ايک وڈيو کليپ کی طرح چلتی ہُو ۔ ہر کسی کے گزرے
واقعات کے تصوّرات بصری ﻧہيں ہ ُوتے۔
گزرے واقعات کے سماعتی تص ّورات لفظوں  ،فکروں يا آوازوں کی شکل اختيار کر ليتے ہيں ،جو آپ کے
تجربے ﺳے منسلک ہُوں۔ يہ آوازيں ہُو ﺳکتا ہے يا تو آپکے ذہن ميں ہُوں يا آپکے اِردگرد کی آوازيں ہُوں۔
کبھی کبھار گزرے واقعات کے تصوّرات آوازوں کے جواب ميں ہُوتے ہيں جو آپکو کچھ کرﻧے کے لئے کہتی
ہُو ﺳکتا ہے۔
ہيں ،جيساکہ خود کو يا کسی اور کو ﻧقصاں پہنچاﻧا۔ آوازيں ﺳننا بہت خوفناک
گزرے واقعات کے حواسياتی
احساﺳات بشمول بے حسی
ان کو "باڈی ميموريز " کے
ہُوئے ہُوں۔ گزرے واقعات
اثر اﻧداز کر ﺳکتے ہيں ۔

1

تص ّورات شديد احساﺳات کے ﺳاتھ آ ﺳکتے ہيں ،جيساکہ شرمندگی،
يا ايسا محسوس ہ ُوﻧا جيساکہ کوئی آپکو چھو رہا ہُو جبکہ وہاں
ﻧام ﺳے جاﻧا جاتا ہے ۔ جو کہ ہ ُو ﺳکتا ہے آپکے تجربے کے
کے حواﺳياتی تصوّرات آپکے ﺳوﻧگھنے اور ذائقے کے احساﺳات

غصہ ،جسماﻧی
کوئی بھی ﻧہ ہُو۔
وقت آپکو محسوس
کو بھی بُری طرح
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کيا يہ

کبھی بند بھی ہُوں گے ؟

گزرے واقعات کے تصوّرات خوفناک ہُو ﺳکتے ہيں کيوں کے آپکا ذہن احساﺳات ،آوازيں ،اور صورتوں کو ياد
کر رہا ہُوﺗﺎ ہے جو واقعہ پيش آتے وقت برداشت کرﻧا بہت زياده مشکل تھا ۔ ليکن گزرے واقعات کے
تصوّرات ايک صحت بخش ﻧشاﻧی بھی ہيں ،يہ کہ اب آپ اپنے تکليف دے حادثے ﺳے آگے بﮍھنے کے لئے
تيار ہيں۔
گزرے واقعات کے تصوّرات صحت يابی کا ايک عمل ہيں اور وقت کے ﺳاتھ ﺳاتھ اِن کی تعداد اور شدت
ميں کمی ہُوﻧی چاہيئے جيسے کہ آپکے تجربے کی کافی ياديں لوٹ چکی ہيں۔ اِس ﺳے آپکو موقعہ ملے گا کہ
آپ صحت يابی کی طرف بﮍھ ﺳکيں۔ اگر آپ ﺳمجھ پائيں کہ گزرے واقعات کے تصوّرات ذہن ميں کيوں لوٹتے
ہيں تو ہُو ﺳکتا ہے يہ اتنے زياده خوفناک ﻧہ رہيں ۔

چند تجويزات کہ آپ کيا کر سکتی ہيں
گزرے واقعات کے

2

تصوّرات ﺳے ﻧپٹنے کے لئے بہت ﺳے پس ماﻧدگان اپنے اﻧفرادی راﺳتے اختيار کرتی ہيں۔

•

اپنے آپ کو بتائيں کہ آپ گزرے واقعات کے تص ّور سے گزر رہی ہيں اور يہ عارضی
ب معمول ر ِدعمل ہے اُس تجربے کا جس ﺳے آپ گزری ہيں۔
حس ِ

•

ُخود کو موجوده وقت ميں ڈھال ليں  -اپنے اردگرد ديکھيں اور ﻧوٹ کريں کہ کيا ہُو رہا ہے۔ آپ کيا
ديکھ اور ﺳُن ﺳکتی ہيں ؟ کچھ خواتين کالئی پر ربربينڈ پہن ليتی ہيں اور اپنے آپ کو واپس
موجوده وقت ميں الﻧے کے لئے "پينگ ،اٹھا کر مارتی ہيں" يا شائيد آپ مزيد يقين دھاﻧی کراﻧے کے لئے
يا موجوده وقت ميں الﻧے کے لئے ﺳودمند محسوس کريں کہ ايک کنکر ،ايک رومال يا چابی کا چھال
اپنی جيب ميں رکھيں جسے آپ پکﮍ يا مسل ﺳکيں جب آپ کے ذہن پر گزرے واقعہ کا تصوّر طاری
ہُو۔

•

گزرے واقعات کے تصوّر لوٹنے کی حالت ميں کوشش کريں کہ خود کو کسی حد تک موجوده وقت ميں
رکھيں  ،اِس کے ﺳاتھ ﺳاتھ اپنے آپ کو ما ضی کے بارے ميں بھی ياد رکھنے کا موقعہ ديں۔ لمبی لمبی
گہری سانسيں ليں  ،جب ياد داشت ﻧمودار ہُو رہی ہُو تو ﺳاﻧس لينے پر توجہ ديں۔ جہاں تک ممکن ہُو
ﺳکے گزرے واقعات کے تصوّر کے ﺳاتھ مقابلہ ﻧہ کريں۔ يہ خاصہ مشکل ہُو ﺳکتا ہے ۔ اگر آپ اپنا
دھيان دوﺳری طرف لگاﻧے کی کوشش کريں گی يا يادوں کو ﻧظر اﻧداز کريں گی تو  ،وه ﻧمودار ہُوﻧے
کوشش ميں زياده شدت پکﮍ ليں گے ۔

•

اگر آپکے ﺳاتھی کے ﺳاتھ ہمبستری کے دوران آپکو تکليف دے تصور آﻧا شروع ہُو جائے تو  ،اگر
ضرورت محسوس کريں تو رُک کر تھوڑی دير ﺳستا ليں۔ اِن يادوں ﺳے ﻧپٹنے کے لئے اگر آپکو اپنی تعلق
داری ﺳے صحبت داری کو وقفہ دينا پﮍے تو کوئی بات ﻧہيں۔ آپکے پارٹنر کو آپکی مرضی کی قدر کرﻧی
چاہئے اور آپکا ﺳاتھ دينا چاہئے۔

•

اگر آپ باہر کہيں ہُوں اور گزرے واقعہ کا تصور لوٹنا شروع ہُو جائے تو کوشش کريں کہ خود کو
کسی ايسے مقام پر لے جائيں جہاں آپ خود کو محفوظ محسوس کريں۔ اگر آپ محفوظ مقام پر ﻧہيں جا
ﺳکتيں تو اپنے ﺳاﻧس لينے پر توجہ ديں۔ خود کو دوباره ياد کروائيں کہ آپ اِس تجربے ﺳے زﻧده
ﻧکل چکی ہيں اور آپ کو ابھی اِس وقت کوئی تکليف ﻧہيں پہنچا رہا ۔

•

يہ کار آمد ثابت ہُو سکتا ہے اگر آپ اپنے گزرے واقعہ کے تص ّور کے بارے ميں لکھ ليں يا کسی
بھروسے والے شخص کے ساتھ اِس کے بارے ميں بات کريں۔ اِس کے بارے ميں بات کرﻧا بہت تکليف
دے ہُو ﺳکتا ہے  ،يا ہ ُو ﺳکتا ہے آپ کسی کو بتاﻧے ﺳے ڈرتی ہُوں کہ شائيد وه آپکا يقين ﻧہ کريں
ليکن کسی کے ﺳاتھ اِس کے بارے ميں بات کرﻧا صحت يابی ميں مددگار ثابت ہُو ﺳکتا ہے۔ آپکو تکليف
دے تصورات آﻧے کی صورت ميں ايسے لوگوں کی فہرﺳت پاس رکھيں جن ﺳے آپ رابطہ کر ﺳکيں ۔

ہے اور يہ
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بار بار اُن يادوں ميں رہنا تھکا ديتا ہے اور جذباتی طور پر چکناچور

•

کر ديتا ہے۔ ہُو ﺳکتا ہے ﮔ％ﻨ＂ﻮﺃ يا

کئی دن لگ جائيں اِس ﺳے پہلے کہ آپ بہتر محسوس کريں۔جب آپ تکليف دے تصورات ﺳے ﻧکل چکيں
تو خود کے لئے تھوڑا وقت وقف کريں۔ اتنا مشکل کام کرﻧے کا خود کو اﻧعام ديں ۔ کچھ ايسا کرﻧے
کی کوشش کريں جس ﺳے آپ اپنے آپ ميں اچھا محسوس کريں  ،جيسے کہ اپنے پينے کے لئے کچھ گرم
مشروب بنائيں يا اپنا پسنديدا ميوزک ﺳنيں ۔
ياد رکھيں صبر ﺳے کام ليں  :صحت ياب ہُوﻧے ميں وقت لگتا ہے ،اور گزرے واقعات کے تصوّرات لوٹنا آپکی
ب معمول ر ِدعمل ہے اُس تجربے کا جس ﺳے آپ گزری تھی۔ آپ اُن کو ہُوﻧے
صحت يابی کا حصہ ہيں ۔ يہ حس ِ
ُ
ﺳے روک ﻧہيں ﺳکتی جو اثر اور کنٹرول يہ آپکی زﻧدگی پر عائد کرتے ہيں ان کو آپ بہت کم کر ﺳکتی ہيں۔
آپ اپنے آپ کو تکليف دے تجربے کے بارے ميں ياد کرﻧے ديتی ہيں اِس کے لئے بہت ہمت اور حوصلے کی
ضرورت ہُوتی ہے۔

ہمارے بارے ميں
ہم خواتين کے لئے مفت اور رازداراﻧہ مدد فراہم کرتے ہيں ،باره ﺳال اور اُس ﺳے بﮍی عمر کی لﮍکياں اور
مختلف جنسی کميوﻧٹی ﺳے تعلق رکھنے والے تمام افراد جن کو زﻧدگی کے کسی بھی حصے ميں جنسی تشدد کا
ﺳامنا کرﻧا پﮍا ہُو۔ اپنے احساﺳات اور تجربات کے بارے ميں بات کرﻧے کے لئے ہم آپکو محفوظ اور رازداراﻧہ جگہ
فراہم کر ﺳکتے ہيں۔
ہمارے ﺳاتھ پہال رابطہ اﻧگريزی ميں ہُوﻧا الزمی ہے۔ اگر آپ ہمارے ﺳاتھ مالقات متعين کرﻧا چاہتی ہيں اور آپ
اﻧگريزی ﻧہيں بول ﺳکتيں تو آپ اپنے بھروﺳے کا اﻧگريزی بولنے واال دوﺳت يا کسی دوﺳرے ادارے ميں کام
کرﻧے والے کارکن ،جيسے کہ ہيلتھ ورکر يا ڈاکٹر ﺳے کہہ کر ہم ﺳے رابطہ کر ﺳکتی ہيں ۔ پھر ہم مترجم کے
ﺳاتھ آپ ﺳے ملنے کے لئے مالقات مقرر کر ﺳکيں گے۔ ہميں يہ جاﻧنے کی ضرورت ہُو گئی کہ آپ کون ﺳی
زبان بولنے کو ترجيح ديں گی ۔
اگر اﻧگريزی آپکی مادری زبان ﻧہيں ہے اور آپ فون پر کسی ﺳے بات کرﻧا چاہتی ہيں تو آپ “ريپ
کرائيسس ﺳکاٹلينڈ ) (Rape Crisis Scotlandکی امدادی الئن پر فون کر ﺳکتی ہيں اور وه ٹيليفون پر مترجم
کا اﻧتظام کر پائيں گے۔ اُن کی مفت فون کی امدادی الئن ہر روز شام چھ بجے ﺳے رات باره بجے تک کھلی
رہتی ہے08088 01 03 02 :

متعدد

معلوماتی دستی اشتہار

دستياب :

مختلف زباﻧوں ميں ہماری ويب ﺳائٹ پر ہمارے پاس متعدد معلوماتی دﺳتی اشتہارات دﺳتياب ہيں:
 www.ewrasac.org.uk۔ اگر آپ چاہتے ہيں کہ ہم آپکو کاپياں ارﺳال کريں تو برائے مہرباﻧی 0131 556 9437
پر فون کريں يا  support@ewrasac.org.ukپر ائ ميل کريں۔ ہم بغير ﻧشان کے لفافے ميں آپکو ارﺳال کر ديں
گے۔ اگر آپکو بﮍے حروف ميں معلومات درکار ہُو تو ہم آپکے لئے اس کا اﻧتظام بھی کر ﺳکتے ہيں۔
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) (Edinburgh Women’s Rape and Sexual Abuse Centre – EWRASACکی امدادی خدمات پر
معلومت
فيملی کے لئے  ،دوﺳتوں اور ﺳاتھيوں کے لئے معلومات
اقليتی ﻧسليات ﺳے تعلق رکھنے والی  ،پناه گير اور ريفيوجی خواتين کے لئے معلومات
ہيبت ﻧاک احساﺳات کے بارے ميں
خود کو ﻧقصان پہنچاﻧے کے بارے ميں
ايسٹ لودھين ﺳيکشول ابيوز ﺳروس )(East Lothian Sexual Abuse Service – ELSAS
دی ﺳٹار پروجيکٹ – ائيڈﻧبراه ميں بارا ﺳے اٹھاره برس کی جنسی تشدد ﺳے پس ماﻧده لﮍکيوں کے لئے
ﺳہارے

Information about flashbacks
URDU

ايئڈنبراه ويمنز ريپ اينڈ سيکشول ابيوز سينٹر
Edinburgh Women’s Rape and Sexual Abuse Centre
1 Leopold Place, Edinburgh, EH7 5JW
0131 556 9437 :ہيلپ الئن
www.ewrasac.org.uk
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