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»ہامری کہانیاں«: مہاجر خواتین کی پختگی.

 ایک منفرد تصویری ناول ۔۔مہاجر خواتین کی تحریر
 کردہ۔۔ مہاجر خواتین کی حامیت میں۔
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»ہامری کہانیاں«: مہاجر خواتین کی پختگی

 وزارت شہریت و امیگریشن۔MCI کا فنڈ کردا:
ہامری کہانیاں: »مہاجر خواتین کی پختگی«

کے جنسی تشدد اور ہراساں کرنے کی روک تھام کے منصوبے کا حصہ ہے۔)OCASI( اوکا سی

اس منصوبے کا ایک الزمی حصہ کمیونٹی کے اراکین اور سہولت کاروں کو جنسی تشدد کے بارے میں تعلیم و تربیت فراہم کرنا ہے۔ 
ہامری کہانیاں: » مہاجر خواتین کی پختگی«، مہاجر و پناہ گزین خواتین کی متعدد تخلیقی تحریری ورکشاپوں کے ذریعے عمل میں آئی۔ یہ خواتین سیکھنے، 

اشرتاک اور اِس ناول کی کہانیاں مرتب کرنے کی غرض سے اکٹھا ہوئیں۔ ہم یہ اُمید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے خاندان والوں، دوستوں اور برادری سے ان 
کہانیوں کا اشرتاک کریں گے۔ اور جنسی تشدد پر بحث جاری رکھیں گے۔
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پیغام آمدیدی  خوش 

کینیڈا میں ہر تین میں سے ایک عورت اپنی زندگی میں جنسی تشدد کا شکار ہو گی۔ زیادہ تر جنسی تشدد کے لواحقین اِس حملے کی رپورٹ کسی کو بھی 
درج نہیں کرتے، بشمول پولیس، سامجی خدمات کے ادارے،دوست احباب اور خاندان کے لوگوں کے۔ اور اس امر کی وجہ بدنامی کا خوف، حامیت کی عدم 

موجودگی، مالمت اور حملے کی وجہ پر قصور وار ٹھرائے جانے کے الزام کا حقیقی امکان اور جنسی تشدد کے بارے میں کم علمی اور اس بات کی العلمی، کہ 
مدد قابل محصول ہے۔ نسلی، اخالقیاتی اور مذہبی امتیازیت و تعصب اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرست، ابلنگی اور مخنث کے خالف امتیازی اور تعصبانا 
روئیے کی بناء پر جنسی تشدد سے منٹنے کے لئے خواتین کو مخصوص رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کینیڈا میں نئی آنے والی خواتین خاص طور پر خطرے سے 

دوچار ہوتی ہیں اپنے ترک وطن کی حیثیت اور کینیڈا میں نئی آمد کی وجہ کی بناء پر۔ 

ہم نے یہ تصویری ناول »ہامری کہانیاں«: »مہاجر خواتین کی پختگی« اِس لئے مرتب کی ہے کہ نئی آنے والی خواتین کے تجربے کا ایک پہلو تشدد کے حاالت 
میں برادری کی مدد و رسائی ہے۔ کے بارے میں بات ہو سکے۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہامری برادری میں خواتین پر تشد د کی روک تھام کے 
بارے میں گفتگو کا موجب بنیں گی۔ اور لوگوں کے روئیے میں تبدیلی النے اور جنسی تشدد کے خالف کاروائی کرنے کا سبب بنیں گی، اپنے روئیے سمیت 

کمیونٹی کے کارکنان جنسی تشد د کے بارے میں گفتگو میں تبدیلی النے کے لئے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خواتین کے خالف تشد د 
کے اہم کام میں یہ نیا وسیلہ آپ کے لئے اور دیگر افراد کے لئے مد د گار ثابت ہو گا ۔

 

  MOFIF فرانسیسی بولنے والی مہاجر خواتین کی اونٹیریو کی
 تحریک ایک صوبائی غیر منافع تنظیم ہے۔ جو اوٹاوہ میں ۲00۳ میں تشکیل 

پائی۔ اس کا عظم ایسے منصوبے اور تحقیقات ہیں جن کی مرکزی توجہ 
اونٹیریو کی فرانسیسی بولنے والی خواتین کی زندگیاں بہرت بنانے پر ہو، اور 

انضامم، وکالت اور عام تعلیم کے ذریعے کیا جائے۔

MOFIF خواتین کو سہولیات فراہم کرنے والی دیگر
تنظیموں کے لئے تربیتی پروگرام، مہامت اور آالت فراہم اور تیار کرتا ہے۔

 OCASI 8791 میں قیام عمل میں آئی۔ تارکین وطن کی    
خدمت کرنے والی ایجنسیوں کی اجتامعی آواز اور رضوریات و خدشات اور 

جوابات کی سمنوی کی غرض سے۔
 OCASI ایک رجسٹرڈ خیراتی تنظیم ہے جو کہ ایک 

رضاکارانہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے چالئی جا رہی ہے۔ اس کی ممرب 
شپ ۲00 سے زائد کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیموں پر مشتمل ہے۔ جو کہ 

اونٹیریو کے صوبے میں پائی جاتی ہیں۔
OCASI کا عظم مساوات کا حصول اور مہاجرین اور 

 پناہ گزینوں کی کینیڈا کی زندگی کے ہر پہلو میں مکمل رشکت و رسائی ہے۔ 

MOFIFکے بارے میںOCASI کے بارے میں

Debbie Douglas , Executive Director, OCASI                           Fayza Abdallaoui, President, MOFIF
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اِظہاِر تَُشکَر
OCASI اوکاسی

 تخلیقی کمپوزیشن ورکشاپس اور گرافک ناول کی ترقی میں مدد  کے لئے منائندوں اور مشاورتی کمیٹی کے اراکین کے خیاالت اور مدد کیلئے میں رشکاء کا تہہ 
دل سے شکرگزار ہے

ہم ٹورنٹو، اوٹاوا اور ونڈرس، میں تخلیقی لکھاری ورکشاپس کے متام باکامل رشکاء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جن کی حامیت اور تجزیے کے 
بغیر یہ گرافک ناول ممکن نہیں ہوتا. ان رشوکا میں شامل ہیں

Alona Soschen, Annie-Olivia, Awa Ndiaye, Awa Dao, Blanca, Edith Igwe, Ghina, Helena Nynaoh, Hyam Dabbagh, Jia Li 
(Carrie) Hou, Jordanka Kanova, Maham Gull, Mariah, Mais, Marie-Francisca Ntabala, Mehroz Ahmed, Michelle Tomlinson, 
Mona Barkat, Nathalie Nadon, Necah, Nicole Williams, Pierette, Rebecca Miller, Safira Abu Di, Sala Al-Anisi, Sarah Al-

Anisi, Shi Jia Hong, Stella and Xiu Lin.

- ہامری ایڈوائزری کمیٹی اراکین کی تنظیموں میں شامل ھیں

Access Alliance Multicultural Health and Community Services
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes

Argana, Association des femmes maroco-canadiennes
Association des juristes d’expression française de l’Ontario

CALACS francophone d’Ottawa
Centre francophone de Toronto, service juridique

Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara
TAIBU Community Health Centre

Collège Boréal
Conseil scolaire Viamonde

Immigrant Women Services Ottawa
Julie Lassonde, avocate et artiste

Oasis Centre des femmes
Ontario Coalition of Rape Crisis Centres

Rexdale Women’s Centre
Springtide Resources

The Redwood
University of Toronto, Factor-Inwentash Faculty of Social Work

Windsor Women Working with Immigrant Women
Women’s Health in Women’s Hands Community Health Centre

:ہم اس کے عالوہ
تخلیقی کمپوزیشن ورکشاپس ہوسٹنگ میں ان کی حامیت کے لئے شکر گزار ہیں

Krittika Ghosh & Siham Chakrouni: پروجیکٹ کی قیادت کی
MOFIF فرانکوفون پروجیکٹ کوآرڈینیٹر :Djia Mambu 

 Coco Guzman: عکاسی اور ڈیزائن بنایا

Newcomer Women’s Services ,  Windsor Women Working with Immigrant Women , Immigrant Women Services 
Ottawa , Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones (MOFIF)
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سالم میری! کل کے لئیے یاد سے کساواہ 
کے

پتے لیتی آنا۔

اپنی اَمی کے ریسٹورانٹ کےلئیے، ہمیشہ 
کی طرح کام کر رہی ہوں

اوہ کوثی! ایک دن متہارے بچے 
متہارےلئیے -کام کر رہے ہوں گے

پہلے میرے لئیےایک مرد 
ڈھونڈنے میں مدد کرؤ ۔

 -کوثی ریسٹورانٹ

کوثی کہاں ہو تم؟ 
تم نے میری کو 

دیکھا ہے؟

یہ متہاری مشین ہرَوقت شور کرتی 
رہتی ہے۔

امی! یہ کمپیوٹر ہے۔

مجھے معلوم ہے، اب 
میں اتنی بھی بوڑھی       

نہیں۔

ریسٹورانٹ کی ویب سائیٹ کب مکمل 
ہو گی؟

اگر آپ مجھے کام کرنے دیں گی 
تو جلد مکمل ہو جائے گی۔

ہوں! یہ پیغام کس کی طرف سے 
آیا ہے۔

پیاری کوثی، تم 
مجھے نہیں

 جانتی، لیکن میں 
متہارے پوسٹ 

ہمیشہ پڑھتا ہوں، 
اور میں اپنا  تعارف 

کروانا چاہتا ہوں۔

!اوہ! ہیلو خوبصورت 
نوجوان

رضور کوثی ۔ اور تم کیسی ہو؟

جی امی

کوثی کی کہانی
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.پھر ایک اور ِدنایک اور ِدن۔ ایک اور ِدن.

کوثی، ویب 
سائیٹ کیسی 
چل رہی ہے۔

تقریباً مکمل ہے۔

پیاری کوثی، متہارا دن

 کیسا گزرا؟

G۔ میں مرصوف تھی۔

ہیلو نرم

تم بہت محنت کرتی 

ہو۔

!کوثی

امی میں ابھی اُسپر 
کام کر َرہی ہوں۔

ہیلو کوثی، کینیڈا میں 

آج پھر بَرف باری ہو 

رہی ہے۔

مجھےبَرف دیکھنے 

کا بہت شوق ہے۔

ہم سکائیپ کر سکتے 
ہیں اور میں متھے دیکھا 

دوں گا۔

مجھے یقین نہیں آرہا کیسے ہر 

چیز سفیدی سے دھک گئی ہے۔

مجھےبرف میں چہل قدمی کرنے

 کا بہت شوق ہے۔برف.

تم جم نہیں جاتے؟

.اور پھر ایک اور ِدن

آج ریسٹورانٹ پرہامری خاص 

مچھلی کی ڈش بنی تھی۔ ہم رات 

گئے تک مرصوف رہے۔

 میں امیِد کرتا ہوں ایک میں

 بھی دن متہارا کھانا کھا سکوں

یہ تو بہت ہی بہرتین ہو۔

شائد میں اپنی اگلی چھٹیوں میں 

ہی آجائوں۔میری اگلی چھٹی میں.

میں فوراً ہی فالئٹ کا پتہ کرتا ہوں۔مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اگر ایسا  ہو!

پیاری کوثی، میں نے اپنی فالئیٹ 

بُک کر لی ہے۔ میں تین ہفتوں 

میں متہارے پاس ہوں گا !

کوثی، میں مایوس ہوں، میں کئی 
ہفتوں سے اِس ویب سائیٹ کے 

انتظار میں ہوں-

امی معاف کر 
دیجئے۔

میں بہت گھربائی ہوئی ہوں۔ اگر 
اُس نے مجھے نا پسند کیا تو؟

میں پہنچ گیا۔ میں 
نے اُسے دیکھ لیا۔ یہ 

بہت آسان ہو گا۔

ہیلو کوثی، مجھے یقین نہیں آرہا کہ ہم
آخرکار مل رہے ہیں۔

یہ کتنا پُر کشش ہے۔
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میں کچھ چھوٹے موٹے کاموں کے لئیے
بازار جا رہی ہوں، تم آنا چاہو گے؟

کوثی متہارے 
ساتھ کہیں بھی 

جاؤںگا ۔

مجھے یہ بازار بہت پسند ہے۔ میں بچپن سے
یہاں آرہی ہوں اور میں سب کو جانتی ہوں۔

یہ بازار بہت خوبصورت ہے۔

ایک خوبصورت آدمی ڈھونڈنے کےلئیے 
متہیں میری مدد کی رضورت نہیں تھی۔

ادھر متہارے ساتھ۔۔۔
 کوثی میں نے تم سے

زیادہ خوبصورت عورت کھبی نہیں دیکھی۔

تم دغہ باز تو 
نہیں؟

میں پیار میں دغہ بازی نہیں کرتا۔ میں 
اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ متہیں پتہ ہے 

میرا دل کیا کہہ رہا ہے؟

نہیں؟

کہ مجھے تم میں اپنا ہم سفر مل گیا ہے۔ 
کیا  تم بھی ایسا ہی محسوس کررہی ہو۔

ہاں میں بھی !

ہم نے اُس کی باقی چھٹیاں ایک دورسےکو جاننے میں لگا دیں۔ وہ میرے والدین سے مال۔ میں نے اُسے اپنے بچپن کا گھر دکھایا۔ ہم دونوں 
میرے دوستوں کے ساتھ گھومے پھرے۔ اُس نے میرا رشتہ مانگا۔ اور میں نے ہاں کر دی۔ میں نے اُسے کہا کہ مجھے تین بچے چاہیئں اور میں 

ایک مشہور ریسٹورانٹ کھولنا چاہتی ہوں۔ اُس نے کہا کہ وہ مجھے سپانرس کرےگا تاکہ میں مستقل شہری بن سکوں۔ جب اُس کی چھٹیاں ختم ہو 
گئیں تو وہ کینیڈا واپس چال گیا۔ اُس کی اگلی چھٹیوں میں وہ واپس آیا اور ہامری شادی ہو گئی۔ ہم کینیڈا چلے گئے۔
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چند مہینوں بعد۔۔۔۔۔۔

کیا تم سن سکتے ہو کہ میرا دل 
کیا کہہ  رہا ہے؟

کہ تم میری جیون 
ساتھی ہو۔

میں نے متہے اُس کے ساتھ دیکھ
 لیا ہے۔ یہ کام بند کر دو مجھے اچھا 

نہیں لگا۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔

تم کیا سوچ رہی ہو مجھے اُس بات 
کی کوئی پرواہ نہیں، تم میری 

کفالت میں ہو اور میں متہیں واپس 
بھجوا سکتا ہوں۔

معاف کیجئے میڈم آپکا کارڈ بند ہے

کیا؟

لیکن میں سودا کیسے خریدوں گی 
اگر تم میرا ببینک کارڈ بند کروا دو 

گے تو؟

تم ویسے بھی 
نہایت بے وقوف 

ہو، کوئی بھی کام 
کرنے کےلئیے۔

لیکن میں نے اپنی ساری عمر سودا خریدا 
ہے میں روزانہ بازار جاتی تھی۔

متہیں کس بھی 
چیز کی سمجھ 

نہیں۔ کینیڈا میں 
ہر چیز مختلف 

ہے۔

میں جا رہا ہوں۔ مجھے چابیاں دے دو۔

کیوں؟

تم رصف لڑکوں کو ملنے کی 
غرض سے باہر جانا چاہتی ہو۔

یہ بالکل جھوٹ ہے۔ 
میں رصف دوست بنانا 

چاہتی ہوں

میں نے متہیں اندر رہنے
 کو کہا ہے۔

لیکن میں بالکل اکیلی 
نہیں رہ سکتی ۔ مجھے 

دوست چاہئیں! چند ملنے 
والے چاہئیں۔

!نہیں! پلیز
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بکواس بند کرو۔!تم بالکل بے وقوف ہو

مجھے نہیں مارو۔!نہیں

!پلیز

اکیلیزخمیمیں ہمیشہ

وہ جان بوجھ کر کبھی منہ پر نہ مارتا اور نہ جسم پر اور نہ جہاں لوگوں کی نظر 
پڑسکے۔ میں زخمی ہوں. 

!وحشیہ
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کوثی ادھر آئو! مجھے تم سے جنسی 
تعلق بنانا ہے۔

میں تھکی ہوئی ہوں

یہاں خاوند کون ہے؟ ایک بیوی ہونے 
کے ناتے یہ متہاری ذمہ داری ہے کہ 
جب بھی میں چاہوں تم سے جنسی 

تعلق کر سکتا ہوں۔

میرا ِدل نہیں چاہ 
رہا۔

جیسا میں کہہ رہا ہوں 
ویسا کروں۔

میں جا بھی نہیں سکتی، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔
وہ میرا خاوند ہے۔

اگر وہ میرا خاوند ہے، تو پھر یہ زنا بالجرب
نہیں ہے، ہیں نا؟

اگر میں نے پولیس کو باُلیا تو وہ مجھے ملک بدر کر دیں گے۔



11

کوثی میں آج باہر جانا چاہتا ہوں! جو 
کچھ بھی کر رہی ہو بند کرو اور کپڑے 

تبدیل کر لو۔

میں کم ازکم تازی ہوا میں 
سانس تو لے سکوں گی۔

یہ متام خواتین اپنے ساتھیوں اور 
دوستوں کے ساتھ ۔۔۔ ہائے۔۔۔

گپ شپ۔۔۔ 
گپ شپ۔۔۔

یہ سب خوش نظر آرہے ہیں، میری 
قسمت میں خوشی کیوں نہیں؟

میرا نام نشا ہے۔ میں 
متہارے پاس ہوں، تم مجھ 

سے بات کر سکتی ہو۔

سسکیاں، آپ کون 
ہیں؟

اوہو۔۔۔پیاری

سسکیاں

مجھے بھی جگہ چاہئیے۔
میرے ساتھ آخر ایسا کیوں؟ 

میں نے کیا گناہ
کیا ہے؟

میں خوش رہنا چاہتی ہوں 

گپ شپ۔۔۔ 
گپ شپ۔۔۔
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ہوئی،  مالقات  سے  نشا  طرح  اِس  میری 
میں۔  خانے  غسل  کے  ریسٹورانٹ  ایک 
اور  سنائی  کہانی  اپنی  اُسے  نے  میں 
نشانات  زخمی  متام  لگے  پر  جسم  اپنے 
ہم  آگئی۔  میں  طیش  بہت  وہ  دیکھائے۔ 
دونوں مل کر روئے۔ اُس

کروں  مدد  متہاری  "میں  کہا،  نے 
گی،"کوثی"۔

یہ میرا منرب ہے۔ کل جب وہ کام پر 
جائے گا تم مجھے فون کرنا۔ میں آکر 

متہیں لے جائوں گی۔

اگلے دن

نشا؟ وہ چال گیا ہے۔

!!چلو چلیں، ہم پہنچ
 گئے!! 

مہاجر خواتین کی خدمات

میں متہیں سارا سے متعرف کرواتی 
ہوں۔ اُس نے میری بہت مدد کی تھی

متہاری ؟ کیا متہارے خاوند
نے متہیں مارا تھا؟

میرے ہمسائے نے میرا پیچھا کیا اور میرا 
جنسی استحصال کیا۔ اسی وجہ سے میں 

نے الجیریا چھوڑا اور یہاں آگئی۔ میں سب
کچھ پیچھے چھوڑ دینا چاہتی تھی۔

یہ تو بے حد بُرا ہوا۔
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 سارا بہت اچھی تھی۔

ہیلو کوثی۔ مجھے تم سے مل کر 
بہت خوشی ہوئی۔

اُس نے میری باتیں ُسنیں۔

کسی کو بھی، متہارے خاوند 
سمیت، یہ حق  نہیں پہنچتا کہ تم 

پرتشدد کرے۔

اور مجھے سہارا دیا۔

سب سے پہلے متہارے لیے ایک حفاظتی 
تدبیر بناتے ہیں اور پھرمیں متہیں متام 

پروگرام جو ہامرے ہاں چل رہے ہیں اُن
 سے متعارف کروائوں گی۔

میں نے ایجنسی تسلسل سے جانا 
رشوع کر دیا.

ہیلو کوثی! کاروباری 
جامعت رشوع کرنے کے 

لئیے تیار ہو؟

!دیا۔ ہیلو سارا

میں نئی دوستیں بنا رہی ہوں اور 
مجھے یہ کاروباری جامعت بہت 

پسند ہے۔۔ شائد ایک دن۔

میں نے اپنا کاروبار مٹھائی 
بنانے سے رشوع کیا تھا، جو 
متہاری نانی اماں نے مجھے 

سکھائی تھیں۔

بس یہی ہے !

تو جب میرا خاوند اگلے ِدن کام پر چال 
گیا۔ اگلے دن.

نشا؟

!تو اب اِسکو پھینٹو !

اِس طرح؟

کوثی، یہ مٹھائیاں تو شہر کی 
بہرتین ہیں۔

ہاں۔
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میں مٹھائیاں بیچنے لگی۔ اپنے دوستوں اور 
جاننے والوں کو۔ اور دوستوں کے آگے سے 
دوستوں کو۔ روزانہ جیسے ہی میرا خاوند 

جاتا میں فوراً ہی پکانا رشوع کر دیتی۔

ہیلو جان من! تم گھر جلدی 
آگئے۔

بہت مزے دار 
خوشبو آرہی ہے۔!

ہر روز شام کو میں اسے دو یا تین دانے 
مٹھائی اُن سو میں سے دے دیتی جو 

املاری میں پڑی تھیں۔ تاکہ اُسے خوشبو پر 
کوئی شبہ نہ ہو پائے۔

جلد ہی میری متام دوستیں میرے لئیے 
کام کرنے لگیں۔ سارے شہر میں مٹھائیاں 

پہنچانے لگیں۔

انیتا تم شہر ۲00 لے جارہی ہو۔
کارال تم ۱00 لے جا رہی ہو۔

 اور میں کافی پیسے جمع کر رہی تھی۔ 
تاکہ

ایک دن ۔۔۔۔

میرا خیال ہے پیر ہی وہ 
دن ہو گا۔

اور پھر کچھ اور وقت 
گزرنے کے بعد اور کچھ اور 
کاروباری صالحیت پانے کے 

بعد

کوثی مٹھائیاں

امی؟

کوثی! تم کیسی 
ہو؟

!امی میں نے کر دکھایا
کوثی مجھے تم پر 

فخر ہے

!شکریہ  امی
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ستمرب کی ایک صبح

صبح بخیر! لگتا ہے ستمرب کی اس سوموار 
کو خزاں آگئی ہے۔

اب موسم 12 سیلسیز اور سورج 
تقریباً کینیڈا میں چھ ماہ ہو گئے۔چمک رہا ہے۔

اوہ، سوموار ہے۔ آج شام میری 
انگریزی کی کالس ہے۔ رات کو 

ملیں گے!

تو پھر ملیں گے، پیاری!

صبح بخیر!

ہیلو۔۔۔۔۔ میرا مطلب 

ہے صبح بخیر                     

مگالی کی کہانی
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صبح بخیر،  مگالی!

صبح بخیر، ڈون۔

کیا تم ۸00 بجے تک رک سکتی ہو؟
میں چاہتا ہوں کہ تم رپورٹ میں کی 

گئی تبدیلی پر نظر ثانی کر لو۔

ٹھیک ہے۔ اچھا 
رضور۔

ایک دفعہ پھر مجھے اس ہفتے بھی دیر 
تک رکنے کو کہا گیا ہے۔ اب یہ زیادتی 

ہوتی جارہی ہے۔

مجھے اس نوکری کی رضورت ہے۔ یہ 
کینیڈا میں میری پہلی نوکری ہے۔۔۔

تو پھر میگ آج رات ملتے 
ہیں۔

کیا متہیں کھبی کسی نے یہ بتایا ہے کہ تم یہ متام دستاویزات ہیں، ڈون۔                                   
کس قدر خوبصورت ہو؟

اوہ۔ معاف کیجئیے
 گا مجھے غسل خانے

 جانا ہے۔

ہاں ڈون۔۔۔



17

اسے مجھ سے کیا چاہیے؟ یہ کیا 
رصف تعریف تھی یا میں مبالغے 

سے کام لے رہی ہوں؟

کیا کینیڈا میں کام پر یہی طریقہ 
کار ہوتا ہے؟

اس کو یہ احساس ہی کیوں ہوا 
کہ میں مردوں میں دلچسپی 

رکھتی ہوں؟

متہیں یہ نوکری بہت پسند 
جی ہاں۔۔۔ہے نہ؟

ہامرے درمیاں یوں ہی رکھو تو متہاری 
ترقی ہو گی، پتا ہے....

میں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی 
لیکن مجھے اس کی باتیں اور روئیہ اچھا 
نہیں لگتا۔ کیا میں اس سے کہوں؟ کیا یہ 

عام بات و طریقہ کار ہے یہاں؟؟

ہاں مجھے اپنی نوکری رکھنی ہے پر 
آخرکس قیمت پر؟

امید ہے کہ ترقی کا یہ موقع ضائع نہ 
ہو جائے، اس کی وجہ سے۔

  پھر ایک اور شام



18 19

میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اُس جیسی 
شہوانی عورت کے ساتھ کام کر رہا ہوں، 

متہارا کیا خیال ہے؟

ہم دونوں ایک بہت اعلٰی ٹیم بناتے 
ہیں ۔ ہامری بہت اچھی آپس کی 

تفہیم ہے!

میگ متہارا فون بج رہا ہے۔
میں نہا رہی ہوں، جانی! کیا تم ُسن 

سکتے ہو؟

 کت رید تار لک

 ۔ہیرکش اک ےنکر

۔ایآ ہزم

نوڈ

میگ ۔ کل رات پارٹی پر کیا ہوا تھا؟

ڈون کے اِس پیغام نے تقریباً 
میرے تعلقات کی بربادی پھیر 

دی۔

سوچتی ہوں کہ کیا کوئی مجھے مشورہ یا 
مد د دےسکتا ہے اِس بارے میں۔

مگالی



19

میں کچھ عرصے سے 
متہیں دیکھ رہی ہو۔ تم 

ٹھیک نہیں لگ رہی۔

متہارا وزن بھی کم ہو گیا 
کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی گڑ ہے۔۔۔

بڑ ہے؟

ہوں۔۔۔ ایسا ہے ۔۔۔۔ کہ 
۔۔۔ ڈون کے ساتھ کام 

کرنا۔۔۔ میرا خیال ہے اُس 
کا روئیہ میری طرف کچھ 

غیر مناسب ہے۔

چلو، کوفی پینے چلتے ہیں۔ 
اور لوگ بھی آرہے ہیں اگر 
متہارے لئے مناسب ہو تو۔
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خیال کرنا اپنی نوکری نہ گنوا دینا۔ میں الجھن میں ہوں۔۔۔
متہیں اس کی رضورت ہے۔ یہ متہاری 

کینیڈا میں پہلی نوکری ہے۔ بس 
چھوڑو۔ وہ کمپنی میں بہت بڑا آدمی 

ہے۔

کیا متہیں یقین ہے؟ یہ شادی شدہ 
ہے، ویسے! میرے ساتھ ہمیشہ 

مہذبانہ طریقے سے پیش آتا ہے۔ 

متہیں انسانی وسائل کے 
محکمے کے پاس جانا چاہیے۔

میرا خیال ہے کہ متہیں اِس سے دور ہی رہنا 
چاہیے۔ یہ آدمی کافی بدنام ہے۔ شائد متہیں 

چاہیے کہ اپنا تبادلہ کسی اور منصب پر کروا لو؟

متہیں معلوم ہے نہ کہ متہیں کئی اور 
وسائل انگریزی، فرانسیسی اور دیگر 

زبانوں میں بھی مل جائیں گے۔ 
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یہ نہ بھولنا کہ تم مجھ پر 
بھروسہ کر سکتی ہو۔

کیا میں مستعفی ہو شکریہ۔ کل ملیں گے۔
جاؤں؟

اگر میں نے استعفی 
دے دیا، تو پھر مجھے 
اتنی کشیدگی میں رہنا 

نہیں پڑے گا۔

پھر میں اپنا وقار 
برقرار رکھ سکوں گی۔

لیکن نوکری اُس کی 
وجہ سے چھوٹ جائے 

گی۔

اگر میں کچھ بھی کہے بغیر چھوڑ 
کر چلی گئی، تو عین ممکن ہے 
کہ وہ نئے رسے سے کسی اور 

کے ساتھ رشوع کر دے گا۔

وہ آزادی سے وہی کرے گا اور 
شائد اِس حد کو بھی پار کرلے گا۔

کیامیں اپنی آنکھیں بند 
کر لوں۔

اور انتظار کروں کہ سب کچھ خود 
ہی ختم ہو جائے؟
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اور تم۔۔ تم کیا کرو؟ شائد کسی سے بات کرنے سے میرا 
اعتامد واپس آجائے اور اپنے دفاع کے 

لئے مددگار ثابت ہو۔

شائد مجھے اپنی زبان کے متعلقہ 
وسائل اور معاونت ِمل جائے۔۔۔

شائد مجھے ابتدا سے کچھ 
تحقیق کرنی چاہیے۔

اگر میں نے اِس پر اپنی آنکھیں بند کر 
لیں، اِس انتظار میں کہ یہ خود ہی ختم 

ہو جائےگا۔ تو دفرت جانا میرے لئے 
کیا میں اُس کا سامنا کروں اور مسئلہ ہو جائے گا۔ 

شکایت درج کر دوں؟

اگر میں نے اُس کا سامنا کیا، تو میں
 اپنی تقدیر کی خود مختار ہوں

 گی۔۔۔ یہ آسان نہ ہو گا۔۔۔

لیکن میری جذباتی اور 
جسامنی ساملیت کا سوال ہے۔

اگر یہ نا کافی ہوا تو کیا میں شکایت 
کر سکتی ہوں؟ اور کس کو؟ 

23
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میں نے انسانی وسائل کے محکمے سے معلومات طلب کیں۔ تحقیقات کا آغاز ہوا۔

مجھے پتہ لگا کہ ٹیلفون یا تحریری ابالغ کا ثبوت رکھنا فائدے مند ثابت ہوتا ہے۔ اور گواہوں کی موجودگی بھی۔

جب مجھے معلومات حاصل ہوئیں تو کام پر جنسی تشدد کی عالمات کے بارے میں بہرت آگہی ہوئی۔اور یہ بھی کہ مجھے 
کیااختیارات دستیاب ہیں اور کیا کچھ  کر سکتی ہوں۔میں اب پُر امید ہوں۔

اس دوران میں ۔ میں تنہائی کے دائرے کو رد کرنے میں کوشاں ہوں۔ اب مجھے ہراساں کرنے کے طریقوں کی وضاحت ہے، 
پہچان بھی ہے اور شناخت کر نے کے

 الفاظ بھی۔

23
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میں« بطخ« کیسے کہوں؟

بطخ

میرا نام ریام ہے اور میری ایک سہیلی ہے اََمل۔ ہم نئے نئے کینیڈا آئے ہیں ۔ 
اََمل ایک مہاجر ہے اور میں ایک بین االقوامی طالب علم کے طورپر اپنا ماسٹر 

آرکیٹکچر انجنیرئنگ میں مکمل کرنے آئی تھی۔ کافی وقت ایک دورسے کے ساتھ 
گزارنے کے بعد ہم پکی سہلیاں بن گئیں۔ اور ایک دورسے پر مکمل اعتامد کرنے 

لگیں۔

-مجھے اپنی انگریزی بہرت کرنی ہو گی
میں سوچ رہی تھی انگریزی کا استاد رکھ 

لوں۔ متہارا کیا خیال ہے؟

!یہ تو زبردست 
خیال ہے اََمل

میں انگریزی اُستاد کے 
اشتہارات پر نظر رکھوں 

گی۔

انگریزی استاد

انگریزی پی

 ایچ ڈی کاطالب

 علم  ٹیوشن

 دے گا۔

ریام! مجھے ایک استاد مل گیا، اُس کا 
نام جان ہے اور وہ خود ایک انگریزی 

میں پی ایچ ڈی کا طالب علم ہے۔

اََمل یہ تو زبردست بات 
لگ رہی ہے

اگر تم چاہو تو میں متہارے ساتھ چلتی 
ہوں اور ہم فون پر حفاظتی کوڈ لگائیں؟

ہاں رضور! مجھے اُس سے ہر پیر کے 
روز اُسکے دفرت میں ملنا ہے۔ وہ 
شخص بہت مناسب لگ رہا ہے۔

میں استادکیسے ڈھونڈوں؟

مینوئیلہ کی کہانی
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Tiitiitii

ہیلو اََمل، آئو بیٹھو، کھانا تقریباً 
تیار ہے۔

ریام یہ بہت ہی اچھا ہی۔ معاف کرنامیں
 بہت ہی جلدی آگئی۔ جان نے مجھ سے

 آج رات اُس کے - دفرت 8 بجے آنے کو کہاہے

تم اُس سے اتنی دیر گئے 
کیوں مل رہی ہو؟

میں خود بھی کچھ ناخوش ہوں اِس کے 
بارے - میں لیکن کل میرا امتحان ہے

-جب گھر پہنچو تو 
مجھے رضور فون کرنا

شب 8 بجے۔

ہیلو اََمل۔

ہیلو جان ۔

بیٹھیے۔ میں آپ کا منتظر تھا۔

یہ مجھے اِسطرح کیوں دیکھ 
رہا ہے؟

ادھر آئو میرے قریب بیٹھو۔ 
اسطرح میرے لئیے متہیں پڑھانا 

آسان ہو گا۔  

یہ عجیب بات ہے یہ مجھے 
اپنے اتنے قریب کیوں بیٹھانا 

چاہتا ہے؟

ہمسایہ اس بات پر مطمنئ تھا کہ۔۔۔۔

Tiitiitii

Aسولیہ
 ب

ےہ کیھٹ
یم ؟

 ں

راہمت
ئل ے

 ےی

یرپ
ہ ناش

۔ںو
 

ھجم
ٹ   ے

 ٹسکی

ود رک
ت ہک 

 م

۔وہ کیھٹ

Reema

Reema

یہ کون ہے؟
کوئی نہیں۔۔۔ میری 

دوست ہے۔۔۔ جب میں 
پڑھا رہا ہوں تو اپنا فون 

بند کر دو۔

اب ویسے ہی جانے کا وقت ہو گیا 
ہے۔ میں متہیں چھوڑ دیتا ہوں۔

-ٹھیک ہے ---

---اگلے پیر
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بس میں گھر پہنچنا 
-اوہ ہو تم تو چاہتی ہوں۔

ٹھنڈی ہو

نہیں۔ میں 
ٹھیک ہوں۔

!اسے اُتار دیتے ہیں! تم بیامر 
ہو جائو گی

!نہیں

یہ بالکل گیال ہے۔

!مت کرو

!مت کرو
-روکو! میں جانا چاہتی 

ہوں

ہاہا ! تم آرام سکون سے ہو جاؤ 
تو میں ُرک جائوں گا۔

ہاہا! تم پاگل ہو۔
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ریام؟ مجھے تم سے بات کرنی 
ہے۔۔۔۔ سسکیاں۔

کیا ہوا؟

-تم آ جاؤ

مجھے نہیں معلوم میں کہاں 
ہوں۔ ایک چائے خانہ میں بالکل 

گیلی ہوں۔ سسکیاں۔۔۔
-مہربانی سے جلدی آؤ 

اُمید ہے ُغسل سے تم گرم ہو گئی ہو گی۔ 
یہ لو متہاری پسندیدہ چائے۔

سسکیاں

وہ رو رہی تھی لیکن آخرکار اُس نے آپ بیتی 
سنائی۔

-اََمل اِس میں متہاری کوئی غلطی نہیں!

لیکن میں گاڑی میں 
تو گئی تھی۔

لیکن تم نے اُسے اپنے آپ کو چھونے کی 
اجازت تو نہیں دی تھی۔

نہیں! میں نے نہیں 
دی تھی۔۔۔

میرا خیال ہے اُس کی اِس حرکت کا اُسے 
خمیازہ بھگتنا ہو گا۔

واقعی؟

ہاں! یہ جنسی حملہ ہے۔ ہمیں ڈین 
سے شکایت  کرنی چائیے

-اچھا ریام
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میں نےاُسے منع کیا لیکن وہ مجھ پر 
ہنسنے لگا اور میں چال رہی تھی مت 

کرئو! مت کرئو

محرتمہ العریانی، سنیں جان یہاں 
4 سال سے

AT ہے۔

اُس سے پہلے وہ میرا طالب علم تھا؛ ذہین 

طالب علم اور اُسکے آگے ایک روشن 

مستقبل ہے۔

اس لئیے مجھے یقین ہے کہ یہ ایک 
غلط فہی ہے۔

لیکن رس۔

---ایک دورسے سے مرد اور عورتیں 
واقفیت رکھتے ہیں۔ جان سے بات کیجئے 

اور معاملے کا حل نکال لیجئے۔

آپ کینیڈا کے رسم و رواج سے نا 
واقف ہیں۔

جان سے بات کرئو؟ جان سے بات کرو! 
یہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے!؟؟؟

وہ میرایقین کیوں نہیں کر رہا؟

 چلو میرے گھرچلو اور مل کر 
سوچتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔

ڈین

--اگلے دن
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یہ بات ہے صنفی امتیاز، نسل پرستی اور 
اسالم سے نفرت کی

-بالکل! کتنا فضول 
انسان ہے

!میں نہایت پریشان ہو
متہارے خیال میں کیا کوئی ایسا 
شخص ہےجس سے تم بات کرنا 

چاہو گی؟چلو ایک فہرست بناتے 
ہیں اور کسی کو ڈھونڈتے ہیں

یہ ایک اچھا آغاز ہے۔

تو ہامرے پاس طالب علموں 
کا گروپ ہے۔

کونسلر۔ تشدد یافتہ خواتین کی 
مدد کی الئن، اور پادری

عقیدہ میرے لئیے بہت اہمیت رکھتا 
ہے۔ میں سب سے پہلے پادری  سے 

بات کرنا چاہوں گی۔

-بہت خوب! کل چلتے 
ہیں

اگلے

 اور مجھ سے کہا گیا کہ مجھے اُسکے 
بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے اس لئے 

مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ جو کچھ ہوا 
وہ غلط تھا۔

کیا تم نےاُسے اپنے آپ کو چھونے کی 
اجازت دی تھی؟

نہیں میں نے نہیں 
دی پھر یہ غلط تھا۔

دن پادری
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 ایک یونیورسٹی کے پادری ہونے کی 
حیثیت میں خواتین پر تشدد کے خالف 

کام ترجیحی بناء پر کرتا ہوں۔

میں متہاری بات پر یقین کرتا ہوں اور جو 
کچھ متہارے ساتھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔

مہربانی

ہم سب کو مل کر خواتین پر تشدد کے 
خامتے کے لئے کام کرنا چاہئے۔

-مجھے تم سے ااتفاق ہے

یہ کچھ معلومات ہے ایک نئے بل پر جو 
C132 جیسا کہ تم دیکھ سکتی ہو بل منظور ہو گیا ہے۔

C132 کے تحط الزم ہے کہ کالج اور 
یونیورسٹیوں میں جنس اور جنسی 

ہراسانی کی روک تھام کے لئے پالیسی 
ہونی چائیے۔

اور اس کے عالوہ جب تشدد ہو 
تو کاروائی کرنے کے واضح طریقہ 

کار ہونے چائیے۔

اََمل اگر تم رسمی شکایت دائر کرنے کا 
فیصلہ کرو۔

لیکن یہ متہارا فیصلہ ہے۔تو میں متہاری مدد کروں گا۔

-مہربانی

31



31   دش متخ

 واہ واہ

شکریہ ریام۔

تم کیا کروگی اََمل؟

ابھی کے لئےمیں متہیں سوشی 
کھالتی ہوں

زندگی سوشی کے ساتھ کتنی
 خوشگوار ہو جاتی ہے۔

C 132 اور بل -
کے ساتھ

میں شکایت دائر کرنے لگی ہوں۔ 
یہ میرا حق ہے۔ جون نے جو کیا وہ 

غلط تھا۔

میں نہیں چاہتی ہوں کہ طالب علموں 
کو غلط ٹھرائیا جائے۔ میں چاہتی ہوں 

کہ ہر ایک کو اپنے حقوق کی آگہی 
ہونی چاہئیے۔

کے بارے میں معلومات ہونی چاہئیے۔ چلو 

طالب علم یونین اور خواتین اداروں اور دیگر 

گروپ کو ساتھ شامل کرتے ہیں۔

خالف تشدد -خواتین کے اگلے ہفتے
بند کرو کروتشدد بند کے خالف -خواتین 

-خواتین کے 
خالف تشدد 

بند کرو

-خواتین کے 
خالف تشدد 

بند کرو

31
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بحث کے سواالت

کانرسٹ کا  گاس  ویر  مینوئیلہ 

ویلری تم سے مل کر مجھے 
بہت خوشی ہو رہی ہے

گھر آنے پر خوش آمدید 
مینوئیلٰہ۔

متہارا دورہ کیسا رہا؟ تم تو متام 
اونٹیریو میں گا کرآئی ہو۔

بہت ہی اعلٰی رہا !

میں اتنے نئے اور اچھے اچھے لوگوں 
سے ملی اور نئے طرز کی جگہوں پر 

گانے کو مال۔

تم مقبول ہو۔

اتنے عرصے کے بعد تم سے مل 
کر خوشی ہو رہی ہے۔

تم بہت یاد آئی مینوئیلٰہ۔
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میں تم سے کل دوپہر کھانے 
پر ملوں گی۔

آنے کا شکریہ ویلری۔

اوہ! میرا دل رقص کرنے کو چاہ رہا 
ہے۔ میں زی الئونج  چلتی ہوں۔

ہیلو! تم مینوئیلٰہ گلوکارہ ہو نہ! میں جیک ہوں۔ میں زی 
الئونج کا مالک ہوں۔ کیا آپ کچھ پینا پسند کریں گی؟

ہاں! کیوں نہیں۔

میں نے متہارے بارے میں ُسنا ہے اور 
پہلے بھی متہیں یہاں پر دیکھا ہے۔

میں غسل خانے جا رہی ہو۔ بس فوراً 
ہی واپس آتی ہوں۔

کوئی بات نہیں آرام سے آئیے 
مینوئیلٰہ۔
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مینوئیلٰہ تم تو بہت زبردست 
ناچتی ہو۔

ہیں مجھے کچھ چکر سے آ 
رہے ہیں۔

.اوہ ہو کچھ آرام کر لیتے ہیں

شکریہ

!ہیلو لڑکو

!ہیلو جیک

یہ خوبصورت چیز 
کون ہے؟

!میرے دوستوں کو دکھائو تم
 کتنا اچھا ناچتی ہو، حیرت انگیز!

دروازے کو تاال کنڈی 
مت لگائو۔ دروازے!

ہم نے سنا ہے کہ تم مرد اور 
عورتوں دونوں کو پسند کرتی ہو۔ 

ہمیں اس کا عالج کرنا پڑے گا

!نہیں

نہیں !
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چند گھنٹوں بعد۔

اُن تینوں نے مجھ پر زنا بالجرب کیا۔ اور مجھے

 کمرے میں چھوڑ گئے۔ جب میں ہوش میں

 آئی تو میں نے متہیں فون کیا۔

مینوئیلٰہ میں پولیس کو 
بالئوں؟

!!!نہیں! یہ میری غلطی ہے

لیکن۔۔

وہ میرا یقین نہیں کریں 
گے۔

میں کہانی دہرانہ نہیں 
چاہتی۔

ٹھیک ہے۔

وہ مرشوب قبول کرنا! اور پھر اُسکو 
اکیال چھوڑ دینا اُسی مرشوب کے ساتھ! 

اور اسکے ساتھ رقص کرنا۔ یہ سب 
میری غلطی ہے۔

میری پیاری۔ تم نے کچھ غلطی نہیں 
کی۔ یہ متہاری غلطی نہیں ہے۔ اُس 
نے متہیں نشہ آور گولی دی۔ انہوں 

نے زنا بالجرب کیا! یہ ایک جرم ہے۔

اُنہوں نے کہا کہ انہیں میرا 
عالج کرنا پڑے گا

-کیونکہ میں دو جنسی ہوں

میرا خیال ہے کہ ہمیں جنسی 
تشدد کے عالج

کے مرکز جانا چاہئیے۔

مرکز میں خوش آمدید مینوئیلٰہ۔ میرا نام 

شیوانا ہے اور میں متہاری نرس ہوں۔ میں 

یہاں متہیں سہارا دینے کے لیئے ہوں۔

اگر تم چاہو، تو ہم ابھی ثبوت اکھٹا کر سکتے 

ہیں جو تم مستقبل میں استعامل کر سکتی 

ہو۔ اگر تم نے الزام رائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 

کیا تم چاہتی ہو کہ ہم ایسا کریں؟

الزام رائد کرنے پر کوئی دباو نہیں۔ یہ چند 

جگہیں ہیں جہاں تم جا سکتی ہو مشورے اور 

سہارے کے لئیے۔

تم جس چیز سے گزری ہو وہ بے حد گھنونہ 

امر ہے۔
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یہ لو مینوئیلٰہ، میں نے متہارے 
لئیے چائے بنائی ہے

میں متام رات متہارے 
-تم اکیلی نہیں ہوساتھ ہی رہوں گی۔

 اگلی صبح

میں کافی بنا رہی ہوں۔ کیا تم ٹوسٹ لو گی؟

!شکریہ ہر چیز کے لئیے!بالکل

مینوئیلٰہ تم اکیلی نہیں ہو۔ 
میں یہاں ہوں متہارے لئیے

جو متہارے ساتھ ہوا وہ زنا بالجرب ہے، یہ 

جنسی تشدد ہے ۔ وہ آدمی قصوروارہیں۔ 

یہ متہاری غلطی نہیں ہے۔

تم نے اپنی رضامندی نہیں دی۔ تم اپنی 

رضامندی نہیں دے سکتی تھی کیونکہ 

متہیں نشہ آور گولی دی گئی تھی۔

کمیونٹی سنٹر
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اُس رات کے بعد
 مینوئیلٰہ اپنے روزمرہ کے عام کام کاج 
بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے مسلسل 
اُس جنسی تشدد کا خیال آتا۔

-میں اب کھبی 
بھی گا نہیں سکتی

یہ تو بہت برا ہوا۔ میں توقع کرتی ہوں 
کہ یہ بچ جانے والوں کا حامئیتی گروپ 

مددگار ثابت ہو
کمیونٹی سنٹر

ہاں میرے ساتھ آنے کا 
شکریہ۔

بچ جانے والوں کے حامئیتی گروپ کی میٹنگ میں ویلری اور مینوئیلٰہ کو اور بہت سی خواتین ملیں، اُن میں سے چند نے اپنے ساتھ ہوئے جنسی تشدد 
جنسی ہراسانی اور زنا بالجرب کے متعلق بات چیت کی۔ انہوں نے اپنی شفا کے سفر کے بارے میں کہا کہ جیسے ہی انہیں احساس ہواکہ اُن کے ساتھ جو 
کچھ ہوا ہے اُس میں انکی کوئی غلطی نہیں اور ان کی کہانی، آواز اور زندگی اہمیت رکھتی ہے یہ شفا کا سفر رشوع ہوا۔ مینوئیلٰہ نے میٹنگ پر باقاعدگی 

سے جانا رشوع کر دیا۔

یہاں چند مہینے آنے کے بعد، 
میں اب اپنی کہانی آپ کو سنانے 

کے لئیے تیار ہوں

رکئیے جیک زی 
الئونج واال؟

ہاں جیک جو مالک ہے اُس نے مجھے 
نشہ دیا اور پھر زنا بالجرب کیا۔

اُس نے میرے ساتھ 
بھی ایسا ہی کیا۔

مینوئیلٰہ نے انہیں بتایا کہ اُس 
کے ساتھ کیا ہوا تھا۔
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تہارے ساتھ بھی؟

ہاں، میں بہت رشمندہ 
تھی اور اس لئیے کچھ 

نہیں کہا۔

مجھے بھی۔

ہاں۔ میں پولیس کے پاس جانے 
سے ڈر رہی تھی۔ میرا خیال تھا 

کہ وہ مجھے کہیں گے کہ یہ 
میری غلطی ہے۔

میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔

شائد ہم کچھ کر سکتے ہیں، اُسے اور 
خواتین کو تکلیف پہچانے

 سے روک سکتے ہیں

اُنہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا۔

واہ۔ یہ تو زبردست
 نظر آرہا ہے۔

!میں تو اِس کی منتظر ہوں

-شکریہ

متہیں کتابچہ کیسا لگ رہا 
ہے۔

!مجھے بہت پسند 
آیا

ہم نے کتنے اشتہار لگانے ہیں؟

250!!!

کیا تم تیار ہو؟

ہاں
ہاں

ہاں
ہاں

39
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Zee Lounge

39  ختم شد

کیا ہو رہا ہے؟

جنسی تشدد بند کرو۔

زنا بالجرب روکو۔

خواتین کے خالف۔

زنا بالجرب 

روکو۔

زنا بالجرب 

روکو۔

نہیں کا مطلب نہیں۔

رضامندی کی ثقافت، نہ کہ زنا 
بالجرب کی۔

زنا بالجرب 

روکو۔

یہ کتابچہ ہم نے بنایا ہے رضامندی 
حاصل کرنے کے بارے میں۔

شکر ہے ہمیں اب پتہ چل گیا۔ میں یہاں دوبارہ 
کبھی نہیں آئوں گی۔

نہیں کا مطلب نہیں۔

کمیونٹی میں بہت سے لوگوں نے خواتین کی اس جنگ میں ان کا ساتھ دیا۔ اس سے ایک کمیونٹی 
گروپ نے جنم  لیا جس کا مقصد جنسی تشدد کے خالف لڑنا تھا۔ تعلیم اور اجتامعی کاروائی کے 

ذریعے۔

Zee Lounge
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  بحث کے لئے سواالت
ہامری خواہش ہے کہ یہ کہانیاں گفتگو کا موجب بنیں گی اُن متام عنوانات کی جو تصویری ناول میں موجود ہیں۔ تاکہ ہم جنسی تشدد سے متعلق روئیے میں 

تبدیلی ال سکیں۔بال ِ تکلف اِن سواالت کے حوالے سے اپنے احباب، خاندان والوں اور برادری میں بات چیت کا سلسلہ رشوع کریں۔

کوثی کی کہانی

مگالی کی کہانی

40

کہانی کے رشوع میں ہم کوثی کو ایک الپرواہ اور خود مختار نوجوان  عورت کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ اُس میں اپنے شوہر سے مالقات 1. 
کے بعد کیا تبدیلی  آتی ہے؟

کوثی کی زندگی میں کینیڈا آنے کے بعد کیا تبدیلی آتی ہے؟2. 

کوثی کا شوہر اُس سے گھر کی چابیاں لے لیتا ہے۔ یہ کیسے پریشانی کا موجب ہے؟ اِس بارے میں بات چیت کیجئیے کہ 3. 

کوثی کا شوہر اُس سے کن کن طریقوں سے بدسلوکی اور چاالکی کرتا ہے اور اُس کا یہ روئیہ کوثی پر کس طرح جذباتی طور پر دباؤ ڈالتا 4. 
ہے؟

کوثی کا شوہر اپنے حق کا دعوٰی کرتا ہے کہ وہ اُس سے جنسی تعلق اُس کی رضا کے بغیر بھی قائم کر سکتا ہے کیونکہ وہ شادی شدہ 5. 
ہیں۔ اِس کے بارے  میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ اُس کی دوست ہوتیں تو آپ کوثی سے کیا کہتیں؟

کوثی نیشا کو کیسے ِملی؟ نیشا نے کوثی کی حامیت کس طرح کی؟6. 

کوثی کو ›مہاجر خواتین کی خدمات‹ سے کسی قسم کی مدد ملی؟ اور اُس کی زندگی میں کس طرح کی تبدیلی آئی؟7. 

اپنا ذاتی کاروبار رشوع کرنے سے کوثی کی زندگی میں کس قسم کی تبدیلی آئی؟8. 

کام پر جنسی تشدد اور ہراسانی کی وجہ سے مگالی کو کسی قسم کی رکاوٹوں اور خطرات سے دوچار ہونا پڑا؟1. 

مگالی کی ڈون کے خالف کاروائی کرنے کی وجہ کیا تھی؟2. 

مگالی کے لئے کس قسم کی معلومات فائدہ مند ثابت ہوئیں اور کب؟3. 

مگالی کے دوستوں کے روئیے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ جنہیں وہ کافی کے لئے ملنے گئی تھی؟4. 

شکایت درج کرنے کے بعد  ،مستقبل میں مگالی کو کس قسم کے مرحلوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟5. 

کیا آپ کھبی کام پر جنسی تشدد اور ہراسانی کا شکار ہوئے ہیں، لیکن سمجھنے میں دشواری پیش آئی ہو؟6. 

کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو مگالی کی طرح ایسی صورت حال سے گزرا ہو یا گزر رہا ہو؟7. 

آپ کی رائے میں۔کام پر جنسی تشدد اور ہراسانی کے بارے میں برادری/ عوام میں بیداری النے کا بہرتین طریقہ کیا ہے؟8. 
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اَمل کی کہانی

مینوئیلہ کی کہانی

آپ ریام اوراَمل کے رشتے کی وضاحت کیسے کریں گے؟1. 

اَمل کو کس قسم کے تشدد کا سامنا کرنا پڑا؟2. 

جان نے کِس طریقے سے اَمل کے احرتام کی حد کی خالف ورزی کی؟3. 

ریام اَمل کی حامیت کس طرح کرتی ہے؟ آپ اُس کی حامیت کس طرح کرتے؟4. 

ڈین کا کہنا ہے کہ اَمل کینیڈا کی روایات اور اخالقیات سے ناواقف ہے« کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اَمل ظاہراً مسلامن نہ 5. 
دکھتی تو کیا آپ کا روئیہ وہی ہوتا؟ ڈین جان کی طرفداری کیوں کرتا ہے؟

پادری اَمل کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے؟6. 

بل 132 کیا ہے؟ یہ جنسی تشدد سے دوچار لوگوں کے لئے کیسے اثرانداز ہو گا؟7. 

آپ کا کیا خیال ہے کہ طالب علم یونین جانے کے بعد ریام اور اَمل کیا کرتے ہیں؟8. 

پہلے پہل مینوئیلہ اپنے آپ کو حملے کا قصور وار  ٹھراتی ہے۔ اور اِس سوچ کی وجہ کیا بیان کرتی ہے؟1. 

ہامرے معارشے میں کس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے)دوست احباب، خاندان، ذرائع ابالغ، سکول، وغیرہ پر( جو جنسی تشدد یافتہ افراد 2. 
 کو قصور وار   

ٹھراتے ہیں؟ ہامرے معارشے میں کیا خیاالت ہیں اُن کی معاونت کے لئے؟

ویلریا  مینوئیلہ سے اُس کی رضا کے بارے میں بات کرتی ہے۔ آپ کو رضامندی کے بارے میں کیا سکھایا گیا تھا؟ کیا ہوتا ہے جب رضامندی 3. 
کی خالف ورزی کی جائے تو؟ ہمیں رضا کے مطلب اور مفہوم کے بارے میں کب تعلم و آگہی دینی چاہیے اور کیوں؟

ویلریا  مینوئیلہ کی معاونت کیسے کرتی ہے؟ اگر آپ اُس کی دوست ہوتیں تو آپ اُس کی کس طرح مدد کرتیں؟4. 

وہ کون سے عوامل ہیں جو جنسی تشدد کو دیگر اور جرائم سے مختلف بناتے ہیں؟5. 

مثالً اگر  مینوئیلہ کی گاڑی کے شیشے توڑ دئیے جاتے  تو عین امکان ہے کہ وہ اپنے آپ کو قصور وار نہ تھراتی۔ کیا چیز ہے جو جنسی 6. 
تشدد کو سمجھنے میں مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے؟

کہانی مینوئیلہ کے ابیلنگی ہونے کا حوالہ دیتی ہے اور اس کے مرتکب افراد اسے درست کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس بات سے کیا خیال 7. 
سمجھ میں آتا ہے؟

مینوئیلہ کو ایسے لوگوں کے گروپ سے حامیت دستیاب ہوتی ہے جو خود بھی جنسی تشدد کے ویسے ہی حاالت سے گزر چکے ہیں۔ اس 8. 
قسم کی حامیت کیوں کر رضوری / اہم ہے۔

کیا آپ اپنی برادری میں سے ایسے واقعات اور مثالیں پیش کر سکتے ہیں جو جنسی تشدد کے شکار لوگوں کی حامیت کے لئے کی گئی 9. 
ہوں؟ جنسی تشدد کے شکار لوگوں کے معاشی / سامجی حامیت کو یقینی بنانے کے لئے کس قسم کے اعامل درکار ہیں؟
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عکاسی)سوچ بچا(
فراہم کی گئی جگہ میں اپنے خیاالت تحریر کریں یا تصویری ناول کی کہانیوں کے بارے میں اظہار کیجئیے۔ یہ جگہ آپ کے لئے فراہم کی گئی ہے، اس کا 

استعامل اپنی مرضی کے مطابق کیجئیے!
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Ontario Council of Agencies  
Serving Immigrants 
110 Eglinton Avenue West, Suite 200
Toronto, Ontario M4R 1A3
vaw@ocasi.org
www.ocasi.org  
facebook.com/ocasiconnects

Mouvement Ontarien des Femmes
Immigrantes Francophones
P.O Box 40036, RPO, Queens Quay 
Toronto, Ontario M5V 0A4
contact@mofif.ca    
www.mofif.ca   
Facebook.com/mofif

-مظلوم عروتو ں کی مدد کا منرب -
چوبیس گھنٹے ،ہفتے کے سات دن ، دوسو زبانوں میں مدد

پوری طرح رازدار اور گمنام
آپ سے کوئی ملومات نہیں پوچھی جاتی

ہیلپ الئن مفت مصیبت مشاورت، جذباتی تعاون، حفاظت کی منصوبہ بندی، 
معلومات اور حوالہ جات متام خواتین کو اونٹاریو کے صوبے میں فراہم کرتا 
ہے.آج ہمیں کال کریں اگر آپ یا آپ کا کوئی  شناسا مصیبت کا شکار ہے تو

416-863-0511 :GTA
1-866-863-0511 :toll free

1-866-863-7868 :TTY
www.awhl.org

Fem’aide
Ligne d’écoute et de soutien pour les femmes 
d’expression française dans la province de l’Ontario.
Disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 
Vivre sans violence est un droit !
Appelez dès maintenant :
1-877-336-2433
ATS 1-866-860
www.femaide.ca

:Si vous avez besoin de soutien, contactezاگر آپ کو مدد کی رضورت ہے تو برائے مہربانی یہاں رابطہ کریں

میں« بطخ« کیسے کہوں؟

بطخ


