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  67ے 5م �ے 4ده$ رات 0/ �.- ہے6روزا)ہ 

 
ل � اس �ے ز�دہ ��� �ے ��� ��� ا��ے ��د �� ��و�� اور 13 ر�� ��ا��� ا��ٹ ��
ڈ ہ��� ���� 

56 ��4 اس �ے �ہ �ہ �3 اور �$�ے ہ�ا۔ �ہ �0�  /� /.�� #-,د �ے �+*� ہ�ا ہ�، )��'��ت �ہ$ ��#� ہے
  اور رازدارا�ہ ہے۔

 
  �ہ�ے اور *=Dِہ$'A B>@ ?پ � را�6ہ �=�� ر�3 ��>�; �.ٹ�وں اور د��8 7,�ت �ے ��� ��وا#� ہے۔

 ����F ِ��ے Gے ا�HI ں �ے�J�I D�م ��/�د ہے اور ا�J ?پ �� اوI$@ ز�ن ا�LM��8 �ہ$ں ہے #�  � �.
  �ے #�/���ں � �.,و��� ��� �� �Q+ے ہ$ں۔ہP ز�ن

 
 /.�� #-,د$J ت �� �,د �ے �$$-.� 

 
,F �� ے'H�� 

 Bے ہ�>ے ر�H� ے�ت �� �,د I$ہ ��Iں �$ں �.-$F)�STI�  ز�دہ ذ�� ہ� رہ اور /.�� �F'�ں � �ہ�) ز�
ے ںز�دہ زد \]�� �. �Yاب �ے ا�+��ل �ے ذر��ے ��� WXY �� /.�� #-,د �ے HIے رہے۔ �.-$ت او
 �ہ$$� D��  ہے /� �ے ذا>=ہ، �ے ں�Q] ہ ہ�� ہے، Q$I@ ا��� �.-$ت �ے �'�'ے اور د�+$�� �$ں �ہ� ا^

 د�Yار ہ�# ہے۔ �8I اغ��  ُ�� ہ�#� ہ$ں اور /@ �� و/ہ �
 

 ��H'ے �� F=$=� و��� .�#� ا �-DQ ہے �$��Qہ�� // Lح �ہ$ں د�b Lع \�رdbاس �� ا  e�� ور
 B'$ڈ ہ.$I ٹQ�ا>�; ا�� Bے ہ$ں۔ ر�#/ DQ� ے� P�/ h#�j \+ہ 8I.ے �ے \ہ'ے ہ� �ڑLM$# L �ے �.�

@<A،� ے ہ$ں �ہ#�� ��ا�M ہ�$ں �+=� M$ I ہ� ا��ے7�b �7اہ #�,اد ��/�د ہے /� ��J اور � Gں �� ا��J�
      ۔ اس #��Tے �ے J]رے ہ$ں�ں �$ںدو��ں /8ہ

 
 ا�+��ل�Yاب اور �.-$ت�  

�ے واLM��� A �-ہ ہے۔ �ہ اس / �Yاب اب ��� �-ے �� �,د �ے �Hے HJے /.�� #-,د �$ں ا�+��ل �$
WXY ��� 3/ ہے  �=,ار �$ں �-�و�ت د>$ے دہ� ز�و��ے #$M �-�و�ت  د �ے �'P �ے �k$� �� و)� ہ�#

ء �d�ے '/>$ں۔$Yت �$ں �-ہ ?ور ام  ا��n ��4 ا/Mو� �ہ '  �-�و�T�ہے ا +Q� ہے اور ہ� #/ �,از �� د�
ت �ے اoہر �ے �=,ان �� ا�G و/ہ �ہ� ہ�۔$-.� L��ے ٹ$�ٹ�ں �$ں دوHJ د>$ے 

 
�ے واIے ا��اد اMIام #�ا�Y �ے ڈر �ے ا��n او)ت �+�ے �ے M��7دہ رہ+ے ہ$ں �$��Qہ وہ \ہ'ے �Yاب / r�

ت I$+ے رہے ہ$ں۔ اس �$-.� �s��0# ت \� زور د�. ^�ورL ہے �ہ )56 ��4 اس �ے �ہ \$+ے رہے ہ$ں �
+$-.�    HJ �I$ں � �ہ$ں، /.�� #-,د �� ذ�ہ دارL ہ�$-ہ ��#WXY 3Q �� ہ� ہ�#� ہے۔ ارادًةت�Yاب �

 
  $J  ہے �ہ �-ے �� �,د �ے �$#/ �س \�Fں �$ں �ہ ا�J�I م��STIا�J[ہ � ��'�م �F'ہ ?وروں ز�� 

 �ے ذر��ے \�Sں اور ��.Y �\ 8ہ/ L��دو ��� م �� /8ہ �� ،��J ہ� Pہ ہے، ##/ م د�T�ں �$ں ا�S'
�d)�ں � ا�H�� G'ہ ہے اور  Lہ�Y ف�j ہے۔ �ہ �ہ +Q� ہ� د �J�Iں �ے ذر��ے ��� رو���+�w� اور

#ے۔ �ہ �jف �7ا#$@ �� ده��ے / �d>ے  �ہ$ں$ں�jف �Yاب \� �-+�D �-�و�ت ہ� دو��ے �-�و�ت �
 ہے [ہے �ہ  �ے+Q� / �م �-ہ ?ور �-�و\d\ 3>ے / �Q+ے ہ$ں �'Qہ ��دوں �� ��� �-�ہ �.� ��./

ت /$�ے ڈا�ے��s� �8د�   HIے ہ�۔  �ے#-,د �ے HIے ہ� �
 

 �-��Iہ �.-$ت
م �bر \�، �ت �Yاب �ے �dوہ، �-�و�+$-.� �Iے وا�/ �<d� ت �$ں ہ�#� ہ$ں /@ �ے ا*�ات ��Qن ?ور

 ہے۔��#/  د�.� y)+�ر اور �67 �b �� d� h#  �Yاب �ے �
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ا�+��ل ��دہ �.-$ت �ڑLM$# L �ے �#h ا*� ا�,از ہ�#� ہ$ں اور ان �ے ا*�ات �J.ٹ�ں #G رہ �Q+ے ہ$ں۔ 

 ���وف #��@ دوا ًSIz روہ$}.�ل)Rohypnol ( دت �ہ$ں ہے �ہ �� �ے �$ںہے، ا�J[ہ اس �ت �� ��>� Yہ
 ہے۔ ا�ے و�5$ #/ �ے وا�I ادو�ت اور �b  �$zر \� ا�+��ل �$/ �� M��T# Pہ# Gا� ���� ادو�ت �(
  GHB   اورGBL ، (valium)، و�'$temazepam(P(، ٹ$�ز�}م )ketamine(�-��ل �$ٹ�$@ و�$5 �'�'ہ 

 رہ ہے۔#/    ��/�د ہے /.ہ$ں ا�+��ل �$
 

 ا*�ات
ظ �ے ان �ے ا*�ات �sI ہ�#ے ہ$ںدوا �ے �'+X ا @Q$Iن �$ں�Y Dہ$ں : 

 
-  �M$.و��(ا���s� ے�4ے �F( 
- �? �Q] 
)W )�ت �$�'ہ/��Mور -� 
ت [$�z$� وا^�  -�  
 )ے/ �+'� اور -� 
- �� �, �Fا�� اور \��-
)W #�ازن اور  -�Lر را�6ہ �
- �$Fر/ 
 �,ا��+�ں �$ں ��� -
س �$ں ��� -�Fے ا� �=$=F 
 و���ے -
-  ُ�@ ہ��
- �I� 
 

$� A �-DQ ہے۔ �.,ر/ہ ��ں �ے ��H ا*�ات �Yاب \$.ے �ے ��, ��� \>ے /#ے ہ$ں اس HIے ��ق �+
ہ$ں اور /ن ��/�د  sj� �ے �67�y ����ات �$ں�.-$ت �� �=,ار اور اس �� �Yاب �ے �#d� h�ے 


 	�ور� ہے۔  ا�J ?پ ��I$�ا ��� ہ� �Q+ے ہ$ں اس HIے��� �
    ���� ����ات ہ�ں �� ��� ��
ورت 	
 

 ا�J ?پ �+*� ہ�>ے ہ�ں ۔ ۔ ۔ 
 ہے /; �$ں ?پ ز�دہ #� وا)�ت �� �د�M$.م ^�.� ا*� ا��� ���ے �ے )�j رہ+ے ہ$ں۔ ہ� �3 �ے 

ہ� ہ�# ہ� �ہ ا��F G'ہ و)�ع \]�� ہ�ا ہےo ے�ٹ$ں ?>� ��ں /@ �] �\ P�/ ہے �ہ ?پ �� ا\.ے +Q� @Q$I 
د �?پ اس �F'ے �� ���$� �ے � h�� رے �$ں �ے ا�ے ر\�رٹ ���  �� و/ہاس ں۔���ے �ے )�j ہ�

 ہے۔ +Q� ڈ �ڈ ہ�J  ہے �+Q� ��� ہ�F �# دہ ہے �$��Qہ وا)�ت � ز�+Q� ہ� DQ-� �ہ�   
 

 ہے۔+Q� ار ہ��Yد ��� #� �bر \� ����T#ہ ����[/ h# وا)�ے �ے �رے �$ں � \�رے وا)�ے اس �ے �
�D ا��اد �ے �رے �$ں ��Q.ہ �bر \� Y ے،  اس �$ں��ے �رے �$ں �'P �ہ ہ��ے، وا)�ت �$ں d7 رہ /

�Is� ے�و/ہ  �� ،$J ��'P �ہ ���ے، � �ہ �ہ ?پ �� �ہں Iے /��D ز�  � ہے اور ?پ #دہ �-DQ ہ� /
Dj �ہ$ں �� F ت �ے /�ابAا�� �H�  ے۔+Q� 

 
 \�I$; �� ر\�رٹ ���

 ہے � /.�� �F'ہ ہ�ا ہے اور ?پ [ہ+ے ہ$ں �ہ $J $� �STI� ا�J ?پ ���sس ��#ے ہ�ں �ہ ?پ �ے �#h ز�
 L��ت دو�>ے �$��Qہ دوا �ے �-/ >ے #� �ہ ^�ورL ہے �ہ �ہ �م /', از /', �$/ $� D�Y �� ;$I�\

ظ �ے )���� Yہد#�ں �ے �#h �ہ� #$LM �ےsI م دوا �ے#h ?پ �ے /�P �ے � DQ�Q+ے ہ$ں۔ �ہ �� 
 �'+X� ت     .�J 1.ٹ�ں �ے ��, �J 48.ٹ�ں �ے ��, ��>� �-ن �ہ$ں [��ر#$ں، دو��12Lہ�# ہے، ��e ادو�

 ;$I�\ ہے +Q� ں �ے ����ے7ہ��I� M$� ب �ن، \$-.$Iہے ا /.�� �F'ے � و [� �STI� ر ا�G ز�
 �+Iا,�ہے۔���Xص ] >.ہ ����� 
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RCSے ��/�د ہ$ںHI ے �ے��� �و�ر�@ ?پ �� ��� Lے ا�,اد� @<A B'$ہ ،\�رٹ ���ے �ے ہے ?پ ر [

ہ$ں � �ہ$ں۔ ا�J ?پ ا�G ر\�رٹ ���ے �ے �رے �$ں �zر ��] ن �ے �رے �$ں �ت ���Qں #�  رہے ہ$ا�
ہHے، ] ���� 5(�# ت �ے ?پ �� �$��'�� ,�M� رے �$ں �ے �+'�¡ ;���� اور :)�)$ %9�رہ وہ HIےاس �

�# ار�ل �� �Q+ے ہ$ں۔?پ �� I$0'$ٹ  ہ�را ��'��
 

�D �ہ ���ے � �$�'ہ [ہے ?پ Y �� ;$I�\،ہے \�� ��� ���ں +Q� ہ� ،�o0F �.\ر \� ?>� ا�b ہ.Q�� 
�r، /.�� �ے�dج ?پ ��ہ�>� [�ٹ�ں/ �� �sj \ ر�b ��Dj ���ے � ہ.8F �<���  #G ر��� �

Dj ���ے �ے �+�'¡ ?پ �ے ��>� ��اAت ہ�ں۔ F �<D�F �ے �رے �$ں 7,�ت اور ��و�� #G ر�
RCSل ���ےدIہ $7S# �\ پ �� ان \ہ'�ؤں? @<A B'$ہ ، Gا� Dj ���ے �F �<و�� #G ر��� �#�[/ M$� 

 ��)5 ��اہ �� P�Q+� ہے۔
 

 ?پ \� ہ��ے واA ا*�
b �'+X� �\ Pں��=�/.�� #-ّ,د ہ ظ �ے ہ� ا�WXY G �.�0د ہ�#sI ہے اور اس �ے +Q� ے ا*� ا�,از ہ�� 

ہ� ���ے � ��>� ہے۔o D����b=ہ ��/�د �ہ$ں ہے اور ��و�� �ے ذر��ے ?پ �� �ت ' 3�F ����ل' رّد 
/ �� ت �� #0ہ$P �$ں �,د �� 7�b ا�G /8ہ �ہ$��Fے اور ا\.ے ا��� �+� �#�ہ �Q+� ہے، ہ�را ��'��

7�6?� اور <
�$ =>�ہ  ہے اور ?پ �� ار�ل �$ ز)#�� Pت ��اہ��'�� ,�M� رے �$ںم ا*�ات �ے �� ,.] 
ر�@ اس �ے �رے �$ں �ت �� �Q+ے ہ$ں۔     /� Lرے ا�,اد ہے � ہ�+Q� 
 

�4ے �$ں ��� وا)5 ہ� />ے۔ ?پ �ے ،?پ �ے اس #��Tے �$ں �-DQ \$,ا ہ� �Q+� ہےF پ �ے? �Jس  ا\
 ?پ �7د �� ��� ���'�م � وا)�ے �ے �+�'¡ د�Y �8ہدت ��/�د ہ� �Q+� ہے، /$�ے �7اY$ں � �7ن �ہ.
 ہے وا)�ہ ?پ �� �ر �ر �د ?رہ ہ� � اس �ے +Q� ے ہ$ں۔ ہ�+Q� \  h#��'�م WXY �ے �� ��� /8ہ \� �

��jہ \ہ h�� رہے ہ�ں۔ $7Aت ?پ �� اذ�� \ہ.� �'+X� رے �$ں'ے ہ��ے واIے �F'�ں �ے �رے �$ں، �
 ہے، ?پ �� وا)�ہ �ے ���F hے �د ?� �Yوع ہ� HJے ہ�ں، �ہ �ت ��� ا#.� ہ� \��-ن �@ ہ� +Q� ہ�

 ہے۔۔�Q+� ہے+Q� د �., ہ���   اس �$ں ��و�� ���
 

� -ہ ا1�2ہ -ہ �'
و�+ 0پ �� ا.(� -
ددا,+ �ے ر*(�ں �ے �)'&% ��ا$ت �ے #�اب �ہ دے ��ے، �
ہ

ٹ 48(ڈ �� ہ4&6 5�$ �'
و�+ .34 ��4
ب ہے۔ ر-6 ��ا�;: ا(�	�ور� ہے �ہ 0پ #
�)ے ہ�ں �ہ �'
و�+ د


ل ہ� �4ں ہ�ا ہ� -
 �@? <��ہ .ہ&ے۔ وہ C ہ'Dہے وا
��)� ہے، 1
ہے 0پ �� -
ددا,+ وا	E ہ� -
 �ہ4ں، 1 ��

ت �� ��	E4 �ہ4ں ��-ںF ت 2ےاس
F �� ہ�ا، 5�48 وہ 0پ ?@� 

�Hہ  �ہ �4# �&4I�� 

س �;Cے، 0پ �ے ا��� 


ت �ے �)'&% �'&��
ت �Mاہ� ���ے �ے L8ے ا-J# Kہ�N* )�ں اور�و
'� �M
 .34 ��-ں  	�ور48(ے، اور ا	
 2ے۔ 

 
��ظ رہ�ے، ا��� ���ا�� ��وا�ے، اور ��د �� در�ر �د ر�
	ں �پ �ے َ���� ���� ا#"ام  ہ	ں ہے اور �پ 

و ( &)' �� ے � &% ر�
$ے*�  ہ	ں۔ 
 
 

____________________________ 
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Aberdeen Rape & Abuse Support :01224 620 772   

Argyll & Bute Rape Crisis Centre : 0800 121 46 85 

 Central Scotland Rape & Sexual Abuse Centre  :01786 471 771 

Dumfries & Galloway :01387 253 113 

Dundee Women’s Rape & Sexual Abuse Centre :01382 201 291 

Edinburgh Women’s Rape & Sexual Abuse Centre :0131 556 9437  

Fife :01592 642 336 

Glasgow Rape Crisis Centre :0141 552 3200 

East Ayrshire Rape Counseling & Resource Centre :01563 541 769 

Lanarkshire Rape Crisis Centre :01698 527 003 

Perth Women’s Rape & Sexual Abuse Centre Perth & Kinross :01738 630 965 

Scottish Borders Rape Crisis :01896 661 070 

Western Isles Rape Crisis Centre :01851 709 965 

 

 


