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خودکشی و   

  خودسوزی ےس بچاؤ

 

 

وجہ یک بنا پر خود کشی عالیم  سطح پرایک انتہائی سنجیدہ اور اہم مسلہ  الکھ افراد یک اموات کا سبب بنتی ہے  اس 8خود کشی ہر سال  

 ہیں جیسا کہ سماجی 
ئی عنارص جڑے ہوئی .    خود کشی اور خود سوزی ایےس مسائل ہیں جن ےک ساتھ بہت سارے نفسیائی و معاشی ہے

ن میں کش بیھ قسم   عنارص میں عزبت و افالس، بی روزگاری، مایل مسائل، باہیم جھگڑے اور آپش تنازعات / تعلقات میں مشکالت، بچی 

. اس ےک عالوہ موزی جسمائن بیماریاں ہ شامل ہیں  کا خوف وغیں
 یک زیادئی یا کش غفلت کا شکار یا پھر امتحانات کا دباؤ اور فیل ہو جابن

 . ہ اور نفسیائی محرکات مثال مایویس، نا اہلیت یا منفن سوچ کا ہونا بیھ اس میں شامل ہیں  جیسا کہ کینرس، ایڈز وغیں

 نہیں کہ خود کشی کرئن واےل یک شناخت مشکل کام ہے لیکن اس ےک ساتھ ساتھ یہ کہنا بیھ درست ہے کہ 
اس بات میں کوئی دوشی رائی

تحقیق بن بہت سارے ایےس عوامل اور محرکات کو اجاگر کیا ہے جن یک وجہ ےس خود کشی اور خود کو نقصان پہنچابی جابن ےک عمل یک 

. مثال ےک طور پر تحقیق ہمیں بتائی ہے کہ خودکشی یا خود کو نقصان پہنچابن یک   روک تھام اور اس کا حل قدرے ممکن ہو گیا ہے

 واےل افراد میں دوبارہ خود سوزی و خود کشی کا خدشہ عام لوگوں یک نسبت 
.   011کوشش کرئن گنا بڑھ جاتا ہے  

پاکستان کا ایساتحقیفی ادارہ ہے جو کہ خود کشی اور خود سوزی ےک ساتھ جڑے ہوئی ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتی ہوئی ثقافتی لحاظ 

 یک کوششوں میں  
یچر یک کیم کو پورا کرئن ےس نئی طریقہ عالج کو متعارف کروا رہا ہے اور ثقافتی لحاظ ےس اس میدان میں موجودہ لیر

. اس ےک عالوہ ان تحقیفی کاموں ےک ساتھ ساتھ خودکشی اور خود کو نقصان پہنچابن یک روک  گزشتہ کتی سالوںےس پیش پیش ہے

تھام اور آگایہ ےک پروگراموں میں ش گرم ہے تا کہ پاکستان یک عوام میں ان موضوعات ےک بارے میں معلومات کو عام کیا جا سےک. اس ےک 

یک سب ےس بڑی کامیائی یہ ہے کہ پچھےل کتی سالوں ےس ریرسچ سٹاف یک ایک کثیں تعداد میں پیشہ ورانہ صالحیتوں کو PILLعالوہ        

  .
ے
ن مسائل پر کام کریں ےک  میں کامیاب رہا ہے جو کہ مستقبل میں  خود کشی و خود سوزی جیےس سنگیں

 نکھارئن

 

PILL 

PILL   میں خود سوزی اور خودکشی  ےس متعلق  تحقیق کا  مقصد    ان یک  جسپاکستا ن میں  ایک  نمایاں اور تحقیق  پر مبتن ادارہ ہے

اور عالج ڈھالنامطابق کلچر ےک کوعالج طریقہ   وجوہات کو چانچنا اور انےک حل اور بچاو         پر تحقیق کرنا شامل ہے ۔ تحقیق کا  مقصد

۔  بن وایل الگت کا مطالعہ کرنا  شامل ہے
ٓ
ا اسےک عالوہ    اس تحقیق کا مقصد  دیگر ممالک ےک  تعاون ےس اس شعئی میں ریرسچرزیک کلینکل پر 

 نشیم 

3امشرہ  ربمن  
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 خودکشی یا خود کو نقصان  پہنچانے یک عالمات
ی ییا خیود کیو   ہم سب یک ذمہ داری ہے ےک ہم اپتن پیییاروں یک مشیکیل  اوقیات مییں میدد کیرییں. میمثیر انیداز مییں انیکیا میددگیار بینیتن ےک لیئی خیودکشی

 : . ان میں ےس کچھ مندرجہ ذیل ہیں  چاہتی
 نقصان پہنچابن یک  عالمات ےک بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ آگایہ ہوئن

ن پہن کر زخم چھپا  بن  •  لمتی آستیں
 ہے  رہا کر کوشش یک جب کوئی شخص ایک واضح زخم یک وجہ نہیں بتا پا رہا، کوئی

یا   کوئی شخص شدید ادایس میں مبتال ہو جابی اوربند کمرے یا غسل خیابن  • اگر کوئی شخص بات بات پر جذبائی یا شدید غصہ ہو جابی
وع کردے  میں اور تنہائی بہت زیادہ وقت رصف کرنا شی

 جب کوئی شخص بالوجہ خود کو نقصان  پہنچابن یا خودکشی ےک بارے میں بات یا ذکر کرے  •

، چاقو، قینچ  یا کوئی اور خیطیرنیاو اور نیقیصیان دہ اوزار نیظیر آ جیاییں یین •  گر آپ کو اسےک یاا کش بیھ گھر ےک کمرے یا باتھ روم میں الئیر
 ہیں  سکئی  کر دیہ نشان یک کوشش یک سوزی خود و کشی  خود ہم ےس عالمات سب

؟  ورت ہے کن لوگوں کو خاص توجہ اور مدد یک ضے  

 ا  گر کش بچے یا کش شخص کو تعلییم ادارے یا کام یک  جگہ پر پریشان یا زدو کوب کیا جا رہا ہو •

 کوئی شخص تنہا محسوس کر رہا ہو اور  خود کو ناکارہ یا کش کام ےک قابل نہ سمجھ رہا  ہو   •

 کیا نا تذکرہ کہ اس ےس کش میں  بارے ےک صدےم شدید قسم اس اگرکش بن کبیھ جنش، جسمائن یا جذبائی زیادئی کا سامنا کیا ہو اور •
 ہو

 کوئی کش   قسم ےک شدید صدےم ےس باہر نہ آ پا رہا ہو   •

 ہو رہا گزر کوئی  روزانہ گھریلو لڑائی جھگڑوں ےس   •

 کوئی ڈپریشن  یا شدید ادایس  یا کش دائیم بیماری میں مبتال ہو •

 اگر کش بن کش   قریتی کو خودکشی یا خود کو نقصان پہنچابن دیکھا ہو   •

ورت ہے                                                                     .   ایےس لوگوں کو خاص توجہ اور مدد یک ضے

 اسالم عللیکم ! 

 PILL مدید! عالیم سطح پر  خودسوزی اور خودکشی ےکبڑھئی ہوٓے
ٓ
ےک نیوز لییر ےک تیرسے شمارے میں خوش ا

 آٹھ الکھ افراد یک موت کا سبب 
ً
۔   ایک رپورٹ  ےک مطابق  ہر سال تقریبا اعداد وشمار ایک لمحہ فکریہ  ہے

مدئن واےل ممالک  ےس تعلق رکھتن واے 
ٓ
،جس  میں ایک  بڑی تعداد    نوجوانوں  اور کم اور متوسط    ا خودکشی ہے

۔  ۔  اس شمارے کا PILLافراد یک ہے   کاموں میں خود سوزی  اور خودکشی ےس بچاو شفہرست   ہیں
ےک تحقیقائی

۔ PILLمقصد   یک ان کاوشوں پر روشتن ڈالنا ہے
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سکینہ اپتن  پڑوس میں ایک  شادی 

 . ےس  رات گئی واپس آئی اورتھکن ےس نڈھال ہو کر پلنگ پر لیٹ   گتی

 . یں جگہ جگہ  چل ریہ تھیں خاندان میں اب ااسےک اپتن رشئی یک خیی

وو ان سب کو سن کر  چڑ چڑی ہو گتی تیھ کیونکہ خاندان میں 

شادی کا  فیصلہ اسےک سب خواب چکنا چور کر دیتن واال تھا. یہ سب 

 . سوچتی سوچتی اسکو اپتن چند ماہ پہےل  ٹوٹتن  وایل منگتن یاد آ گتی

 میں بلکل  دل نہ لگا اور  سولہویں ےک 
اس صدےم ےک بعد   پڑھائی

امتحان پاس نہ کر سیک. ایک سال ہو گیا گھر  بیٹھےبیٹھے.  ایم جہاں 

ا کر آئی ہے وہ  لوگ تو اتئن سخت ہیں ےک  کام تو دور پڑھائی 
ّ
رشتہ پک

.  سکینہ کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا ےک  اس  
ے
بیھ رکوا دیں ےک

 میں اسکا  استائن بنتن کا خواب  پورا نہ ہو سےک گا. روزصبح اٹھنا، 
ے

زندیک

لوگوں  ےس میل جول اور  کام کرنا  نہ ممکن لگتا تھا  . حاالت اسکو 

 ےس  بدزن کر چےک تھے.  گھر میں کوئی اسکا دکھ درد بانٹئن واال 
ے

زندیک

بیھ تو نہیں تھا. یہ سوچتی سوچتی سکینہ کو اچانک عجیب سا خیال 

 ختم کر لیتن چاہتی . کیونکہ شائداس میں 
ے

آیا ےک اسکو اپتن زندیک

دوائی  ڈھونڈبن  .  یہ خیال آبی   وہ کوئی مضن رصف دکھ درد بھرا ہے

یہ وایل تیھ ےک اچانک اسکو  ایک پرائن  سہییل  حلیمہ کا فون آگیا.  

حلیمہ بن ادایس بھری آواز پہچان یل اور سکینہ ےس   اس ادایس یک 

وجہ پوچیھ. کچھ ارصار ےک بعد سکینہ  بن اپتن سہییل کو دل کا حال 

سنایا اور خود کو نقصان پنچابن کا ارادہ بیھ ظاہر کر دیا. حلیمہ بن  

اپتن سہییل کا حال سن کر اسکو تسیل دی ےک وہ اکییل نہیں ہے اور  وہ 

.اس بن مزید  
ے

دونوں مل کر جو بیھ  مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈیں یک

کہا ےک   وہ  بہت  لوگوں کو عزیز ہے اور اگر وہ اپتن پریشانیوں کا 

. حلیمہ ےس بات  
ے
ور کریں ےک اظہار اپنوں ےسکرے تو وہ اسیک مدد  رصن

 )اقیٰص خالد(
سکینہ یک  

  اپنے 
 
ۓ  موقع اور ایک کو زندیک  دیجی 
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 موجودہ      پروجیکٹس

اعیمل  ادارہ رباے تحص اک اکی امہ دصقم وخدوسزی 

اور وخدیشک ےک وااعقت ںیم یمک الان ےہ۔  اسیش 

ے اک دورسا امہ رپوٹکیج ےہوج ہک       
س
سل

رپوٹکیج اس 

ڈیملکی ررسیچ وکلسن  ویےک   ےک اعتون ےس   اپاتسکن، اڈنای اور رباطہین ںیم رشوع ایک  ایگےہ۔ 

اس رپوٹکیج ےک اقمدص ںیم  نیب االوقایم حطس رپ  یقیقحت اینبد رپ رشاتک داری، وخد وسزی ںیم 

اشلم وعالم وک ےنھجمس ےک  قیقحت رکان، اقیقحتیت ےلمع یک  الصوتیحں وک رفوغ دانی، قیقحت ےک اتنجی  وک  

وعام  کت اچنہپان، یلمع وطر رپ  مک اور وتمطس   آدمین واےل اممکل ںیم وخدوسزی ےس اچبو ےک 

 رطوقیں رپ قیقحت رکان   اشلم ںیہ۔     

وخد وسزی اور  یمک ےہ۔۔     ںیم قیقحت ےس  اس ابت یک اشندہیہ وہیت ےہ ہک  وخد وسزی  اور وخد یشک یک  اکی وہج  اسملئ وک رتہب رطےقی ےس لح ہن رک انکس  ےہ)ای الصتیح

ے ںیم ایک اجےن واال داین ںیم ےس ڑبا اقیقحتیت رپوٹکیج یس پیم ےہ وجہک     ڈیملکی ررسیچ وکلسن   وخدیشک ےس اچبو
س
سل

اپاتسکن  )رکایچ، ۵۱۰۲ےک اعتون ےس    UKےک ےیلدورسا    امہ  اور اس 

۔    ںیم رشوع ایک ایگ۔ اس قیقحت  یک دمت    اشپورالوہر، رواڈنپلی ،  

ہ

اسل ےس زایدہ  وہ    اور وخدوسزی  ای وخد یشک یک وکشیش یک  ۰۱اسل ےہ اور اس اک دصقم   اےسی     ارفاد     نج یک رمع      4اوروکیٹ

ارفاد  ٠٩٩۔ اس ںیم قیقحت ںیم اب کت   ےہ وہں، وک   اےنپ اسملئ ےس رتہب وطر رپ ےنٹمن ،  وسچ اور روےیئ   ںیم دبتیلی  یک رتتیب دانی اور اس   رتتیب یک اافدتی      وکدانھکی

۔         اشلم وہ ےکچ ںیہ۔   اس رپوٹکیج ےک تحت وعام یک وتہج اس ےلسم یک رطف دالےن ےک ےیل فلتخم رپورگام یھب ےیک یگٹ

Y-CMAP 

PILL ای اس  ےس زادئ ےہ  ہک  81ےلھچپ نیت اسل ےس    وخد وک اصقنن  اچنہپےن واےل  ارفاد نج یک رمع

 

ہ

ٹٹ  کی
ج
اکایمیب  ےس الچ راہ ےہ سج اک دصقم  ان ولوگں یک اسملئ لح رک ےن یک CMAPاسھت   رپو

 ہی داھکی ایگ ہک  تہب ےس  ونوجان مک رمعی ںیم ہی   لمع رک رےہ 

ہ

ٹٹ  کی
ج
الصتیح وک  ااھبران  ےہ۔  دوران رپو

ےک اعتون ےس اکی این  رپوٹکیج ان ونوجاونں ےک ےئیل رشوع   MRCںیہ  انچےچن  اب امہرا  ادارہ  

ےک درایم ن ےہ اور  وہنجں ےناحل یہ ںیم وخد وک اصقنن اچنہپےن 81-81رکےن واال ےہ نج یک   رمع  

یک وکشش یک ےہ، اتہک وہ اسملئ لح رکان  ھکیس رک  اکی اکایمب رہشی نب ںیکس اوراعمرشے ںیم اانپ 

 امہ رکدار ادا رک ںیکس۔

  “ . ”موت دائیم ہے جب کہ پریشائن وقتی ہے  
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,  مرسن      رخشی میمن افشاں قریشی  نگران کونسل: مرسن

ہ فواد  عظیٰم عمر، ثناءفاروق، ,عثمان ارشد ، زنیں ن عیل ،  مرسن ثمیں ارقم عیل،  مرسن

 ٹیم PILLروشومل اور  اقیص ٰخالد  , ڈاکیر 

۔کش کو بیھ اتنا تنہا محسوس نہی  کرنا “  اہمیت یک حامل ہے
ۓ
 تشخیص انتہائ

ۓ
خود کشی اور خود سوزی یک ابتدائ

۔خودکشی ےک اثرات ضف اس شخص پر نہی  بلکہ  قدم اٹھانۓ
ۓ
ان یک فیمیل   چاہی  کہ وہ اپیے جان لییے جیسا انتہائ


