
  عذرا اور سلمان
  

علی جو کہ  - ذرا اور اس کا مياں سلمان دو سال قبل کينڈا منتقل ہوۓ تھےـان کے دو بچے ہيںع
شروع ميں گھر ڈھونڈنے ميں کچھ ھے۔ انہيں کی سال  9جو کے  عائشہ سال کا ھے اور 13
 آخر کار انہيں-بيسمنٹ ميں رہائش پذير رھے یاس دوران وه اپنےکزن کے گھر ک-صہ لگاعر

وه اس بات پر بھی - مل گياکے عالقے ميں ايک تين کمروں کا فليٹ مناسب قيمت ميں رچمنڈ ھل 
  - خوش تھے کہ قريبی سٹوروں پر ان کی پسند کی اشيا دستياب تھيں

ں ميں رکھنے کا کام کرتا ہے۔وه پيشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ن پر سامان شيلفوسلمان ايک دوکا
تاھم وه ايک برج -ملتی جلتی مالزمت ھی کرتی ھےی عذرا بھی اس سے بيواس کی - ھے

ے مکمل کرنے کے بعد وه فارماسسٹ کی حيثيت سے کام کر سکے کا حصہ ھے جس پروگرام
- جب سے وه يہاں آۓ ہيں-ان دونوں کو ھفتے ميں چھ دن لمبی شفٹ پر کام کرنا پڑتا ھے-گی

-وه ڈراپ کی صورت ميںڈھونڈنے ميں مشکل ھو رھی ھےاور کسی تکليف انہيں فيملی ڈاکٹر 
اور ايگزيما کی  ان کی چھوٹی بيٹی جب سے کينڈا آئی ھے وه دمے- جاتے ھيںان کلينک پر 

 13وه اپنے جب وه اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رھے تھے کہ -بيماری ميں مبتيال ھے
 بچے کوکہ  ھے انہيں پتہ چال سالہ بيٹے کو کس طرح سرکاری سکول ميں ڈال سکتے ھيں

ساتھ ھی  -ہے کا وقت گذرگياہيپاٹئٹس اے اوربی کے حفاظتی ٹيکے لگوانے کول کے ذريعہ س
  -چہ بھی مالہيپاٹئٹس سی کے بارے ميں ايک کتابساتھ انہيں اپنی مادری زبان ميں 

ود بھی يہ حفاظتی ٹيکے کبھی عذرا اور اس کے مياں کو اس بات کا يقين نہيں کہ انہوں نے خ
لمان کو يہ ياد پڑتا ہے کہ بچپن ميں اسے کوئی حفاظتی ٹيکے لگے تھے س- لگواۓ ھيں يا نہيں

اں استعمال شده تو نہيں تھيں جن کے يوه اس بارے ميں پريشان ھے کہ کہ کيا وه سوئ تاہم اب
سٹ وه ٹ-ٹيکے لگاۓ تھے حفاظتیذريعے اسے ايک گھر گھر جانے والے ڈاکٹر نے وه 

کام  يہ اس کےبات سے خوفزده ھے کہ کيہں  کروانے کے بارے ميں سوچ رھا ھے مگر اس
  -کرنے اور خاندان کے لئے کمانے کی صيالحيت پر اثر انداز نہ ھو

  
  رشيد کی کہانی

  
اس کے باوجود -ينيڈا آيا ھےوه دو ماه پہلے پاکستان سے ک -) سال ھے33رشيد کی عمر تينتيس(

ماھر کارکن کی حيثيت سے جس کی بنياد پر ا-اے کر رکھا ھے-کہ اس نے سوشل ورک ميں ايم
اسے يہاں آکر پتا چالکہ وه اس وقت تک سوشل ورکر کی حيثيت سے کام -سے ايميگريشن ملی
  -وه يونيورسٹی سے مزيد ايک سال کا کورس نہ کر لے تک نہيں کر سکتا جب

ميں داخلہ کے لۓ انگلش زبان ميں جو مہارت درکار تھی وه اس کے  بدقسمتی سے يونيورسٹی
چناچہ دن بھر فيکٹری ميں کام کے بعد وه  ھفتے ميں تين شاميں انگلش سکھنے پر  -پاس نہيں

اس کے عالوه وه چھٹی کے دو دن ايک ريسٹورنٹ ميں مالزمت کرتا ھے تاکہ - لگا رھا ھے
  -پيسے اکٹھے کر سکے يونيورسٹی ميں داخلہ کے لۓ



جو فيکٹری ميں ھی رشيد کا دوست بنا اس نے محسوس کيا کہ رشيد ھر وقت تھکا ھوا مجيد 
مجيد نے ايک دن شفٹ کے دوران اسے کچھ ديا اور کہا کہ يہ اسے جاگنے اور  -رھنے لگا ھے
مجيد ان چند لوگوں ميں سے تھا جن سے رشيد کی کينيڈا ميں آ کر  -د دے گا پڑھنے ميں مد

کہ کام اور سکول کے بعد اس کے پاس کسی سے ميل مالپ کا وقت ھی کيون -دوستی ھوئی تھی
وه اکٹھے منشيات کا استعمال کرنے لگے اور رشيد نے  کام کے دورانکبھی کبھار - نہيں بچتا تھا

  -ھفتے ميں ايک دو بار راتوں کو سونا چھوڑ ديا
اس کے نا ک  اورکبھی کبھار-ھے ھنے لگامحسوس کيا کہ وه دن ميں کچھ بےچين ر رشيد نے

چال کے سوتا humidifier) بھاپ والی مشين (سے بھی خون نکلنے لگا حاالنکہ وه رات ميں 
ايک دن وه صبح کو اٹھا تو اس کی طبيعت سخت خراب تھی ليکن اس کی سمجھ ميں نہيں - ھے

 -کارڈ بھی ابھی نہيں بنا تھا  )  ( OHIPآرھا تھا کہ وه کيا کرے کيونکہ اس کا اوہپ
  

  کہانی کیرحمان 
  

وه پيشے کے اعتبار  -سال پہلے انڈيا سے کينڈا آيا تھا 15سال ھے اور وه  45رحمان کی عمر 
کہ يونين کا حصہ تھی اور  سے اليکٹريشن ھےاس کو يہاں آتے ہی ايک مالزمت مل گئ جو

رحمان اپنے کام سے خوش تھا کيونکہ اپنی مناسب تنخواه  -تی ھےرمارکھم شہر کے لۓ کام ک
کينڈا آ کر اس کا ايک بيٹا بھی  - بھی کياسپانسراعث اس نے اپنے کئ رشتہ داروں کو کينڈا کے ب

شراب ا پنے ساتھيوں کے ساتھ مل کر کينڈا آ کراس نے  - پيدا ھوا جو کہ اب سات سال کا ہے
  -کبھی کبھار چھٹی کے دن وه کچھ زياده ھی شراب پی ليتا تھا -بھی پينی شروع کر دی تھی

ايک دفعہ انہوں نے خون دينے کی مہم -کام بھی کرتی ھے سماجی بھالئی کےن ان کی يوني
حصہ ليا کيونکہ بہت سال رحمان نے اس مہم ميں بڑی گرم جوشی اور خوشی سے  -چالئی

اور اس  پہلے جب وه ابھی کام سيکھ ھی رھا تھا تو وه ايک بڑے برے حادثہ کا شکار ھو گيا تھا
تقريبا ايک مہينے بعد رحمان کو ايک خط موصول ھوا جس  خون دينے کے -کو خون لگا تھا

کے خون کے ہيپاٹئٹس سی اينٹی باڈی ٹسٹ کے نتائج مثبت آۓ ھيں اور اس  ميں لکھا تھا کہ اس
ضرورت ھے تاکہ يہ پتا چل سکے کہ ميں يہ بھی لکھا تھا کہ اسے ايک اور ٹسٹ کروانے کی 

اسے ہيپاٹئٹس سی کے  - ٹو وائرس ھے يا نہيںاس کے جسم ميں ابھی بھی ہيپاٹئٹس سی کا ايک
تاھم مسئلہ يہ ھے کہ  - بارے ميں کچھ علم نہيں اور وه انٹرنيٹ سے معلومات حاصل کرتا ھے

وه اپنے مقامی کلينک ميں نہيں جانا  - اس کی سمجھ ميں نہيں آ رھا کہ وه ٹسٹ کہاں سے کرواۓ
  -ر پر کام کرتی ھےچاھتا کيونکہ اس کی بھانجی وہاں ايڈمينسٹريٹر کے طو

  
  
 


