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 خودک�ش �ت ذہین دباؤ
 

ا کوئئ ق��ئب ا�ر   ؟رکھدا ہوو� �ت � کیتا جا�ئ فرد خودک�ش دے خ�االت  م�ی
 

 اس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال چینی نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔
 
 

 گہرا تعلق اے  نالخودک�ش دا ذہین دباؤ 
  �60٪یو ا�س ڈیپارڻمنٹ آف ہ�لتھ اینڈ ہیومن �و�ف دی و�ب سائٹ دے مطابق، ایہہ اندازە لگا�ا گ�ا اے کہ خودک�ش دے ذر�� مر�ف وا 

واری، جو لوگ کم عمری وچ خودک�ش کر ۔ کئئ ننی  ) دا شکار ہوندےڈپ��شن(�شمول ذہئف دباؤ، مینک ڈس آرڈر �ت ہائپو  ز س آرڈر ُموڈ ڈِ افراد 
 ۔نی اں دا شکار ہوندے نو او منش�ات دے استعمال دے مسائل �ت ذہئف دباؤ دون نی دے ننلی

 (�شمول ہانگ کانگ) �اںآمدن وا� ممال� �ت خط ائد ز  بعضکہ اے   کیئت دی وی �شاند�   گلس دے عالوە، ورلڈ ہ�لتھ آرگنائ��شن �ف اس  ا 
) اری دا ا� ط��ل عر� توں معلوم تعلقخودک�ش �ت ذہئف ب�م وچ، اب نو�ش  اے۔ موجود  (خاص طور �ت ذہئف دباؤ �ت �ش

  دے تناؤ ج�س وو�ہ در�ش معامالت وچ، خودک�ش اس وقت ہوندی اے جدوں کوئئ بحران �بہت 
گ

ڻوٹ ما� مسائل، رش�ت  ا کہ�ت او فرد زند�
 ۔پٹ نہ پا ر�ا ہو �ت ب�ماری توں ن ،، دائ� درد جانا 

 ے۔ خودک�ش دے موض�ع نوں سمجھ�ف �ت خودک�ش دے خطر� تاں ہوندا ا گہرا تعلق  نالا جا سکدا اے کہ خودک�ش دا ذہئف دباؤ �د�کھ ایہہ
 ،  ذہئف دباؤ نوں پہچاننا �ت اس دا سامنا کرنا چا� دی اے۔ سانوںدوچار لوگاں دی مدد کرن لئئ

 
 خودک�ش دے خطر� دا اشارە

   رشتہ داراں دا  150 دے نی ں �ت زندە بچ جا�ف والارشتہ دار  150اں دے �وچ خودک�ش توں مر�ف وال ہخودک�ش دے مطالع گ�ئ ا� کی�ت ہانگ کانگ وچ
و�و ک : کہ درج ذ�ل چھ عوامل خودک�ش دا سبب بنمعلوم ہ��ا  ا گ�ا، �ت یتان�ٹ  دے ننی

 ب روزگاری� 
 ا��ال پن 
 �ا�ر ذہئف ب�ماری ہوو 
 �قرض دینا ہوو 
 �معاونت دی ک� ہوو 
 �خودک�ش دی کوشش کیئت ہوو 

 
 

 خودک�ش دا تنبی� اشارە
 شد�د خطر� دے اشار� فوری توجہ دے متقا�ف ہوندے ننی 

،ں وچ درج ذ�ل رو�ی ہاں �ت دوستادے رشتہ دار  �ب �ساں  :و �ت فوری مدد طلب کرویمہ��ائف کر � توجہ د وون �ت
  خودک�ش دے خ�االت �ت منصو�ب 

�
ط� �ت کنایتا

َ
 ق

: "ممثال دے طور  ،  ہو جاواںدور  منی "، "جدوں ندا آںمرنا چاہ نی "، "منی جینا نہنی چاہندا آں�ت گا" �ت و�  نوں اپنا خ�ال رکھنا ہو  �ساں�ت
، پ��شان کن رو�ی جی� کہ بڑی مقدار سار�اں ادو�ات جمع کیت�اں جاونبہت  نال، �ا خامو�ش اشتعال ہو �ا  د�گر پ��شان کن الفاظ جدوں ادا�

 ۔�ا جا�ئ د�گر خطرنا� سامان بال وجہ خ��د �ا  کوئلہوچ  
 ا ، خودک�ش نوٹ ل�ھ�ئ  جامتعلق گل کیتئی ، �شمول موت دے بعد دے انتظامات دے کیتا جا�ئ دو�ست  واقعہ گزر جا�ف دے بعد دے حاالت دا بن�

ف  اں، بڑی تعداد وچ پ�ار�جا�ئ  ،کیتا جا  الوداع نوں آخری واری اںں �ت دوستا، �ت رشتہ دار عطیہ کیتا جاو� اںچ�ی ە۔ �ئ  وغ�ی
 

، حاالت  ا��ا�ر  ا�ت توجہ د ہاںدا خ�ال رکھو، ان ہاںمہ��این کر � فوری طور �ت اندر��ش ہوون �ت و کہ آ�ا او یدے جذبات نوں سمجھو، اس بات 
 مدد طلب کرو۔ و�، �ت جتین جلدی ممکن ہو �� ننی وچ س�چ ر متعلقخود نوں تکل�ف پہنچا�ن دے 

 
 

 اشار��ب وقعت تنبی� 
، مہ��ائف کر � م��د توجہ دوون ں درج ذ�ل مسائل ہو ں ناں �ت دوستادے رشتہ دار  �ساںا�ر  ، �ا خود نوں نقصان پہنچا�ف نی ے ندو۔ او اف�دە ہو سکی�ت

وری ننی دا رجحان وی رکھدے ن نوں کم کر سکدی ، مگر ابتدائئ مدد خطرات �ت بگاڑ دے مواقع و�کہ بہت خطرنا� صورت حال ہو   ہنی ۔ ا�رچہ ایہہ �ف
 اے۔
 ذہئف دباؤ �ت اضطراب 

دے خود  ہاںانتہائئ اف�دە ہوندا اے۔ ذہئف دباؤ دی ابتدائئ �شخ�ص �ت عالج ان زاججدوں م نی خود ک�ش دے بہت � واقعات ا�� ہوندے ن
 نی کہ جدوں او شد�د ذہئف دباؤ دا شکار ہوندے ن  نی ایہہ سمجھدے ن افراد نوں نقصان پہنچا�ف دے خطر� نوں کم کر سکدا اے، کیونکہ بہت � 
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 دا خاتمہ � واحد راستہ
گ

، اپئف زند�  ے۔نظر آندا ا �ت
 
 تنہائئ وچ چ� جانا 

 وچ ز�ادە �ب �س محسوس کرد� ن ر�نمائئ سہار� �ت  افراد الگ تھلگ �ت �ب �س 
گ

� جان ۔ او نی دی عدم موجود� ٹ اپ�ف رشتہ  بوجھ �لوک جہ�ی
 دے او وی من�ف �ت �ب  نی ن لوت گ��ن ہو جاندے�ت جو خ نی ں دور ر�ندے نو ں تا�ت دوست ا دارو 

گ
۔ ونخ�االت دے ز�ادە عادی ہو چار�

گ
� 

 
  

گ
 غصہ �ت خف�

،  ونغ� دے نفرت توں بھر� ہو متعلق دے  �اںتک کہ دو�  ایتھ�جدوں او اپ�ف آپ �ت  نوں  �اںخود نوں �ت دو� ا�س صورت وچ انہاں دا �ت
 نقصان پہنچان دا خطرە وی ز�ادە ہو سکدا اے۔

 
 اب �ت منش�ات دے اثرات  �ش

اب �ا منش�ات استعمال   ککچھ لو  ف لئئ �ش  وچ ہو�ف وا� تبد�لی�اں توں نمنٹ
گ

ا�ت تل جاندے ننی ناخوشگوار جذبات �ت زند� ، مگر او خود نوں کر�ف 
ف ا�ت قابو پا�ف دی صالح�ت نوں کم کر� گا، �ت   اپئف ذات محض �ت ۔ منش�ات دا اندھا دھند استعمال �� ہوندے ننی شکست دے ر افراد  غمگنی

ا�ت قابو پا�ف دی صالح�ت توں محروم ہو جا ، مسائل حل کر�ف �ت جذبات   تج��ہ کر�ف
گ

وو اداس ہو  �ساں۔ ج�سا کہ کہاوت اے، "جدوں ون �
اب پینا آپ نوں �ت  ف تر  محض�ش اب نو�ش یوکر د  غمگنی  �ت خودک�ش دی شکستہ  محض مزاج نوں � گا"۔ �ش

گ
اضافہ کر�  سوچوں وچ کر� �

۔
گ

� 
 
 ف��ب نظر دی ِحصار�ت 

�کچھ لوگ ج ٹ ا�ت او  نی انتہائئ اف�دە ہوندے ن ہ�ی تج��ہ کر سکدے ج�سا کہ ف��ب نظر، سم� ف��ب نظر، �ت و�ماں دا عالمات ذہئف سطح 
 جا�ئ گا۔ ودھز�ر اثر، خودک�ش دا امکان و�ماں دے �ت  ف��ب نظر � ہو!" جی� آ مرن ساںکار ہو، �  �ب ساں ۔ "�نی ن
 

 
 اساں انہں دی مدد کس ط�ح کر سکدے آں؟

 بطور رشتہ دار �ا دوست، �ساں ا�سا کر سکدے او: 
 لگاوٹ �ت معاونت ظاہر کرو 

ف لئئ ت�ار  منی ز�ادە مدد نہ کر سکاں، مگر  منی بولو!" "ہو سکدا اے کہ  کہنا اے �ت ساں نوں کجھ  مشکالت دا مقابلہ کرو!" "� �مل ؤ آ" ں، آسنف
 "! ںآدی�ف نوں ت�ار  ساتھدا  معاونت طلب کر�ف دے حوا� نال �ساں منی �ت 

 
 مسئلہ حل کرن دی کوشش کرو 

ا�ت رکھن دی کوشش کرو، اس دے جذبات  مرد/خاتون جذبات نوں محسوس کرن لئئ اپ�ف آپ نوں اسمرد/خاتون دے اس  دی جگہ 
�ن ط��قہ ن  ظاہر  قتوں اتفا دی  مرد/خاتون �ت اس �ساںاے۔  ئنی کرو، مگر ایہہ واضح کر دو کہ خودک�ش مسئلہ نوں حل کر�ف دا بہ�ت

کہ کوششاں   گا۔  پا�ئ حل ہو نال ط���ت  موثر ایہہ مسئلہ �قیئف طور �ت ز�ادە  نالمش�ت
 
 ذہئف دباؤ نوں �سل�م کرو 

 نی ، اچانک ہو�ف وا� تبد�الں دا مقابلہ کر�ف توں قا� ہوندے نندے ننی جذبائت طور �ت پ��شان ہو افراد ز�ادە تر سوچوں وچ مبتال خودک�ش دی 
،  �ا ذہئف دباؤ وچ مبتال ہو  " �ا "ا��  ہاں نوں۔ لٰہذا، اننی کار، �ب �س دے ناام�د ن  کہ او �ب   ننی �ت محسوس کرد� جاندے ننی "خوش نہ ہو�ف

ف ہون ا�ت قابو پان لئئ مدد لی�ف دی ترغ�ب  نہاں نوںاے۔ ا ا چا� دنئنی ا " �ت ڈانٹنونمعمو� باتاں �ت غمگنی مشکالت دا سامنا کر�ف �ت ذہئف دباؤ 
 دئت جائف چا� دی اے۔

 
 اس مرد/خاتون دی طرف داری کرو 

بندو�ست  سنگت دا دی  مرد/خاتون اسمدد توں دے دوران، مہ��ائف کر � جتنا ممکن ہو س� رشتہ داروں �ت دوستاں دی  دوران�ی اس خطرنا� 
 موثر نوع�ت دی ہوندی اے �ت  د�کھ بھال �ب ترت�ب مشور� توں ز�ادە عم�رم د� توں ۔ ُپرسکون دے نر�و اس دے نال  نالکرو۔ خامو�ش 

 ۔گفتگو کر�ت چ� جانا ں نوں بھول جاؤ!" �ا المتنا�  ا: "اتنا مت سوچو"، "مصیبتا کہے ج�سر�ندی ا
 
 ا�س نوں ہل�ا نہ لیو 

خودک�ش دے خ�االت نوں نظر انداز نہ کرو۔ خودک�ش دے ز�ادە تر واقعات وچ خودک�ش کر�ف  سام�ف آ�ف وا�ں �ت دوستاں دی طرف توں ارشتہ دار 
، ئنی ا�سا نہ کر�ف دا کہنا کا�ف ن انہاں نوںے۔ عجلت وچ ہوندا اواال اس س�چ دا اظہار پہ� کر چکا  توں مثبت انداز  ہاںان �ساںاے۔ اس دے بجا�ئ

دے نال مثبت ط���ت توں نمڻو۔ ایہہ مناسب ط��قہ اے۔ پ��شان ہو�ف  ہاں، �ت ف�ی اندے ننی پچھ سکدے نو کہ � او خودک�ش دے خ�االت رکھ وچ
کھ�ت خودک�ش کر�ف دی �اد دالنا اے، کیونکہ ا�ر او پہ� توں � ایہہ س�چ ر  ہاں نوںاے کہ ان ئنی توں پچھ�ف دا مطلب ایہہ ن ہاں، انگل نئنی دی کوئئ  

 ۔ گا دی د�کھ بھال �ت توجہ دا احساس دال�ئ   گل بات کرنا انہاں نوں �ساںکھل �  ، �ت نی ن
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 پ�شہ ورانہ معاونت طلب کرو 
ورت ، ا�مرجن� ہوندی ا خودک�ش دے خ�االت وا� افراد نوں جلد عالج �ت مشاورت حاصل کرن دی �ف ے۔ مہ��ائف کر � ف�م� ڈا��ٹ

 ۔طلب کرو توں مدد  سائ�کاڻرسٹڈیپارڻمنٹ، سما�ب کارکن، طئب ماہر نفس�ات �ا 
 
 توں گ��ز کرو 

گ
 مخ�ف پن �ا پوش�د�

�ن حل نئنی ہوندا اے کہ اس فرد دے نال واری لگا کر ر�ا جا�ئ �ت  شتہ دار �ت ا�ر ک� ر  گھن�ٹ اس دے نال �� کی�ت جاون۔  24ایہہ بہ�ت
، و�دوست وچ خودک�ش کر�ف دا شد�د رجحان ہو  �ت جامع �شخ�ص �ت عالج لئئ ہسپتال وچ  معائ�ف جلد از جلد اس مرد/خاتون نوں  �ت

 �ا جانا چا� دی اے۔داخل کرا
 
 

 !
گ

 ذہئف دباؤ دا عالج ہو سکدا اے! خودک�ش مسئ� نوں حل نئنی کر� �
 

 ہ�لپ ہاٹ الئن
)  24( سوشل و�لفی�ئ ڈیپارڻمنٹ  2255 2343 گھن�ٹ

ف ُسوسائ�ڈ پری و�نشن ُسوسائئٹِ ( )  24سمار�نٹ  2222 2389   گھن�ٹ
ِ سائ�

)  24ڻرک ہاٹ الئن (کاہاسِپڻل اتھارئٹ  7350 2466 گھن�ٹ
)  24الئف ہاٹ الئن (  0000 2382 گھن�ٹ

  
 ہ�لپ ا�جن�

ف    سوشل و�لفی�ئ ڈیپارڻمنٹ �ت مختلف سوشل �وس ا�جنس�ی
  ڈا��ٹ ف�م� 

ِ دے تحت ا�س�ڈنٹ اینڈ ا�مرجن� ڈیپارڻمنٹس �ا سائ�ک
ڻرک  اہاسِپڻل اتھارئٹ

 کلینکس اینڈ ہاسِپڻلز
 

 
 ک�سل پ�ک ہاسِپڻل (چوتھا ا�ِڈ�شن)
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