ﺑ ﭽ ﻮ ں ﮐ ﯽ او ﻣ ﺒﮉ ز ﻣ ﯿ ﻦ
ﮨﯿﻠﻮ
ﻣﯿﺮا ﻧﺎم  Ingaﮨﮯ اور ﻣﯿﮟ ﻧﺎروے ﻣﯿﮟ ﺑﭽﻮں ﮐﯽ اوﻣﺒﮉزﻣﯿﻦ ﮨﻮں۔ ﻣﯿﮟ
ﺳﺐ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺣﺎﻻت اﭼﮭﮯ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮں۔ اﯾﮏ ﺑﺎت
ﺟﺴﮑﺎ ﻣﺠﮭﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎده ﺧﯿﺎل ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺐ ﺑﭽﮯ ﮔﮭﺮ
ﻣﯿﮟ ﺣﻔﺎظﺖ ﺳﮯ اور ﭨﮭﯿﮏ ﭨﮭﺎک رﮨﯿﮟ۔ ﺟﺐ ﺑﭽﮯ ﺣﻔﺎظﺖ ﺳﮯ اور
ﭨﮭﯿﮏ ﭨﮭﺎک ﻧہ ﮨﻮں ﺗﻮ ﮨﻢ ﺑﮍوں ﮐﻮ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﻮﺋﯽ
اور ﺟﮕہ ڈھﻮﻧﮉﻧﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔
اب آپ ﭘﻨﺎﮨﮕﺎه ) (krisesenterﻣﯿﮟ آۓ ﮨﯿﮟ۔ ﯾﮩﺎں آﭘﮑﻮ اﭘﻨﺎ آپ ﻣﺤﻔﻮظ
ﻟﮕﮯ ﮔﺎ۔ ﺷﺎﯾﺪ آپ ﭘﮩﻠﮯ ڈرے ﮨﻮۓ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻔﻮظ اور دﮐﮭﯽ ﺗﮭﮯ۔ ﮐﺴﯽ
ﺑﭽﮯ ﮐﺎ اﯾﺴﺎ ﺣﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ۔ ﺳﺐ ﺑﭽﻮں ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ ﮐہ وه ﺗﺸﺪّد
ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﯾﮟ۔ اﺳﮑﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ آﭘﮑﻮ دھﻤﮑﯿﺎں
ﻧﮩﯿﮟ دے ﮔﺎ ،ﻧہ ﻣﺎرے ﮔﺎ اور ﻧہ ﮨﯽ آﭘﮑﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻮ آپ ﭘﺴﻨﺪ ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺑﮍوں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻨﻊ ﮨﮯ
ﮐہ وه آﭘﮑﻮ دھﻤﮑﯿﺎں دﯾﮟ ،ﻣﺎرﯾﮟ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﯿﮟ۔ ﯾﻌﻨﯽ ﯾہ ﺑﮍوں ﮐﯽ
ذﻣہ داری ﮨﮯ ﮐہ آپ اﭼﮭﮯ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ رﮨﯿﮟ۔
ﺑﮍوں ﮐﻮ ﯾہ اﺟﺎزت ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﮐہ وه دوﺳﺮے ﺑﮍوں ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﯿﮟ۔ ﺷﺎﯾﺪ آپ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﮍے ﮐﻮ ﻣﺎر ﭘﮍﺗﮯ
دﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺳﻨﺎ ﮨﮯ ،ﺷﺎﯾﺪ آﭘﮑﯽ ﻣﺎﻣﺎ ﯾﺎ آﭘﮑﮯ ﭘﺎﭘﺎ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﺴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ؟ آﭘﮑﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ آپ
ﮔﮭﺮ ﮐﮯ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﮟ دﯾﮑﮭﯿﮟ۔
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﺸﺪّد ﮨﻮ ،ﯾﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن دوﺳﺮوں ﭘﺮ ﺗﺸﺪّد ﮨﻮﺗﺎ دﯾﮑﮭﮯ ،ﺗﻮ ﮐﺌﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻋﺎم ﮨﮯ۔
ﮐﭽﮭ ﻟﻮگ دﮐﮭﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﮐﭽﮭ ﮐﻮ ﭨﮭﯿﮏ ﺳﻤﺠﮭ ﻧﮩﯿﮟ آﺗﯽ ،ﮐﭽﮭ ﻏﺼﮯ ﻣﯿﮟ آ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ڈر ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮐﭽﮭ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭘﺘہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮐہ اﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺳﻮﭼﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ۔ ﯾہ ﺳﺐ ﺟﺬﺑﺎت ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻋﺎم ﮨﯿﮟ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ
ﺿﺮوری ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ آپ ﮐﺴﯽ ﺑﮍے ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺣﺎل ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ۔
 Krisesenterﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﺑﮍے ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻨﮩﯿﮟ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻋﺎدت ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔
آپ اﻧﮩﯿﮟ اﭘﻨﺎ ﺣﺎل ﺑﺘﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور وه آﭘﮑﯽ ﻣﺪد ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ آپ ﮐﭽﮭ ﭘﻮﭼﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ آپ
 Barneombudetﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺧﻂ ﻟﮑﮭ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﻮں ﮐہ آپ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺳﺐ ﮐﭽﮭ ﺑﮩﺖ اﭼﮭﺎ رﮨﮯ اور ﻣﺠﮭﮯ اﻣﯿﺪ ﮨﮯ ﮐہ آﭘﮑﮯ اور آﭘﮑﮯ ﮔﮭﺮ واﻟﻮں ﮐﮯ
ﺣﺎﻻت ﺟﻠﺪی اﭼﮭﮯ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﻣﺨﻠﺺ
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