میرے ہیرو آپ ہیں2021
بچ
ے
9
1
ID
V
O
C
م
ی
ام
ید کر سکتے ہی ں کیسے
ں!

“میرے ہیرو آپ ہیں :2021بچے  COVID-19میں کیسے امید کر سکتے ہیں!” کی تشکیل
یہ کتاب میرا ہیرو آپ کی سیریز کی دوسری اشاعت ہے  ،جسے ذہنی صحت اور نفسیاتی و معاشرتی تعاون( )MHPSSسے متعلق انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی ریفرنس گروپ
( )IASC RGکی طرف سے تیار کردہ ہے۔ اس پروجیکٹ میں دنیا بھر کے والدین  ،نگران  ،اساتذہ اور بچوں کے ساتھ ساتھ IASC MHPSS RG ،کی ممبر ایجنسیوں کے
عالمی  ،عالقائی اور ملکی ماہرین کی معاونت حاصل تھی۔
کوویڈ -19وبائی مرض کے آغاز پر  104 ،ممالک کے  1700سے زائد بچوں نے  COVID-19پر بچوں کی کہانی کی کتاب بنانے میں مدد کی جو دنیا بھر میں الکھوں بچوں تک
پہنچی۔ یہ کہانی  140سے زائد زبانوں اور ملٹی میڈیا موافقت کی ایک وسیع فہرست کے ساتھ بچوں تک کامیاب رسائی کی عالمی شہرت یافتہ کہانی بن گئی۔ آج  ،بہت سارے بچے
وبائی امراض کی وجہ سے اپنے روزمرہ کے معموالت میں تبدیلیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ان مسائل کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ان کی ذہنی تندرستی کو متاثر کر رہی
ہیں۔ پریشانی کے بہت سے مسائل ویسے ہی نہیں ہیں جیسے وہ وبائی مرض کے آغاز میں تھے۔
اس وجہ سے  ، IASC MHPSS RGعالمی ادارہ صحت اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کی مشترکہ سربراہی میں " ،میرے ہیرو آ پ ہو
 :2021بچے کوویڈ -19میں کیسے امید کر سکتے ہیں!"
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ کتاب وبائی مرض کے موجودہ حاالت کے دوران بچوں کی امیدوں اور خدشات کو دور کرتی ہے  ،ہم نے بچوں اور ان کے والدین ،
نگہداشت کرنے والوں اور اساتذہ سے کہا کہ وہ اپنے خیاالت  ،خوف اور تجربات کا اظہار کریں کہ ان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوئی۔ کوویڈ -19کی طوالت کے دوران بچوں
کی ذہنی صحت اور نفسیاتی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے سروے عربی  ،چینی  ،انگریزی  ،فرانسیسی  ،ہندی  ،اطالوی  ،روسی  ،پرتگالی اور ہسپانوی میں تقسیم کیے گئے۔
کہانی کے ذریعے حل کیے جانے والے موضوعات کا ایک مرکزی ڈھانچہ سروے کے نتائج کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا۔ دنیا بھر کے بچوں نے کہانی کے متعدد نسخے
پڑھے اور درست کیے  ،اور ان کے تاثرات اس وقت آپ کے پاس موجود کتاب کی جدید صورت دینے کے لیے استعمال کیے گئے۔
دنیا بھر سے لگ بھگ  5000بچے  ،والدین  ،نگران اور اساتذہ نے وقت نکال کر ہمارے ساتھ خیاالت کا اظہار کیا کہ وہ جاری وبائی بیماری سے کیسے نمٹ رہے ہیں۔ اس کہانی
کا حصہ بننے کے لیے ان بچوں اور ان کے والدین  ،دیکھ بھال کرنے والوں اور اساتذہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آریو اور ہماری عالمی ٹیم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار
ہیں-
میرے ہیرو آپ ،کی سیریز دنیا بھر کے بچوں کے لیے  ،بچوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔
یہ  IASC MHPSS RGکہانی کا سکرپٹ لکھنے اور اس کتاب کی مثال پیش کرنے کے لیے ہیلن پٹک کو تسلیم کرتا ہے۔ ©IASC, 2021
یہ اشاعت  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGOالئسنس
( )CC BY-NC-SA 3.0 IGO under https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igoکے تحت شائع ہوئی۔ اس الئسنس کی شرائط کے تحت  ،آپ اس
کام کو غیر تجارتی مقاصد کے لیے دوبارہ تخلیق  ،ترجمہ اور ڈھال سکتے ہیں  ،بشرطیکہ کام کا مناسب حوالہ دیا جائے۔

تعارف

“میرے ہیرو آپ ہیں  : 2021بچے  COVID-19میں کیسے امید کر سکتے ہیں!”  COVID-19وبائی مرض سے متاثرہ دنیا کے تمام بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب ہے۔ یہ کہانی کی کتاب
“میرے ہیرو آپ ہیں :بچے کیسے  COVID-19سے لڑ سکتے ہیں!”  ،جو  2020میں ریلیز ہوئی۔ “میرے ہیرو آپ ہیں  :2021بچے  COVID-19میں کیسے امید کر سکتے ہیں!” والدین  ،دیکھ
بھال کرنے والے یا استاد کے ساتھ بچے یا بچوں کے چھوٹے گروپ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ تجویز نہیں دی جاتی کہ بچے والدین  ،نگہداشت کرنے والے یا استاد کے تعاون کے بغیر اس کتاب
کو آزادانہ طور پر پڑھیں۔
ضمنی گائیڈ “ایکشن فار ہیروز” کوویڈ  19سے متعلقہ موضوعات کو حل کرنے  ،بچوں کے جذبات اور جذبات کو سنبھالنے میں مدد کے ساتھ ساتھ بچوں کو کتابوں کی بنیاد پر اضافی سرگرمیاں
کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
یہاں اضافی گائیڈ تالش کریںhttps://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes :
میرے ہیرو آپ ہیں کی سیریز میں پہلی کتاب پڑھنے کے لیے مالحظہ کیجیےhttps://interagencystandingcommittee.org/my- :
hero-is-you

تراجم

ذہنی صحت اور نفسیاتی معاونت پر  IASCریفرنس گروپ ( )IASC MHPSS RGخود عربی  ،بنگالی  ،چینی  ،فرانسیسی  ،پرتگالی  ،روسی
 ،ہسپانوی اور سواحلی میں ترجمہ کو مربوط کرے گا۔ براہ کرم دیگر زبانوں اور فارمیٹس میں ترجمے کی ہم آہنگی کے لیے ریفرنس گروپ
( )mhpss.refgroup@gmail.comسے رابطہ کریں۔ تمام مکمل شدہ ترجمے  IASC MHPSS RGویب سائٹ پر پوسٹ کیے جائیں گے۔
اگر آپ اس کام کا ترجمہ یا موافقت بناتے ہیں تو  ،براہ کرم نوٹ کریں کہ:
•آپ کو مصنوعات میں اپنا لوگو (یا فنڈنگ ایجنسی کا) شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اگر موافقت کی جاتی ہے (یعنی متن یا تصاویر میں تبدیلیاں)  IASCلوگو کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اس کام کے کسی بھی استعمال میں  ،کوئی تجویز نہیں ہونی چاہیے کہ  IASCکسی
مخصوص تنظیم  ،پروڈکٹ یا سروس کی توثیق کرے۔
• آپ کو اپنے ترجمہ یا موافقت کا الئسنس اسی یا مساوی تخلیقی العام الئسنس کے تحت لینا چاہیے۔  CC BY-NC-SA 4.0یا  3.0تجویز کیا گیا ہے۔ یہ ہم آہنگ الئسنسوں کی فہرست ہے:
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compati-ble-licenses
• آپ کو ترجمہ کی زبان میں درج ذیل دستبرداری شامل کرنی چاہیے" :یہ ترجمہ/موافقت بین ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی ( )IASCنے نہیں کی تھی۔  IASCاس ترجمے کے مواد یا درستگی کے لیے
ذمہ دار نہیں ہے۔ اصل انگریزی ایڈیشن  ،انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی ' ،میرے ہیرو آپ ہیں :بچے  COVID-19سے کیسے امید کر سکتے ہیں!' الئسنس ، CC BY-NC-SA 3.0 IGO :پابند
اور مستند ایڈیشن ہوگا۔
"میرے ہیرو تم ہو :کوویڈ  19کے ساتھ بچے کیسے امید کر سکتے ہیں" کے تمام مکمل ترجمے اور فارمیٹس کے جائزہ کے لیے  ،براہ کرم مالحظہ کریںhttps:// :
interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you-2021
یہ ترجمہ محسن بن اقبال ،سدرہ سلیم کیانی ،ولیجہ نثار ،رخسار اجمل خان اور امیہ بنت اقبال نے مل کر تحریر کیا ہے۔ اس ترجمے کا تجزیہ محمد اقبال بٹ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن،
حکومت ِآزاد جموں و کشمیر نے کیا ہے۔
یہ ترجمہ/موافقت انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی ( )IASCنے نہیں کی۔  IASCاس ترجمے کے مواد یا درستگی کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ اصل انگریزی ایڈیشن  ،انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی ،
'میرے ہیرو آپ ہیں :بچے  COVID-19میں کیسے امید کر سکتے ہیں!' الئسنس ، CC BY-NC-SA 3.0 IGO :پابند اور مستند ایڈیشن ہوگا

چونکہ آریو ایک جادوئی مخلوق تھی  ،جو بچوں کے دلوں
سے آئی تھی  ،اس نے ہمیشہ بچوں کو سنا جب وہ خواب دیکھ
رہے تھے  ،جب وہ کھیل رہے تھے  ،اور یہاں تک کہ جب
انہوں نے سوچا کہ کوئی اور نہیں سن رہا تھا۔
آریو اور اس کے دوستوں کو دنیا بھر میں سفر کرتے ہوئے
ایک سال گزر چکا تھا  ،بچوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ کوویڈ 19
سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے۔
انہوں نے بہت کچھ سیکھا  -کھیلنے  ,دوستوں اور خاندان کے
ساتھ رابطے میں رہنے کے نئے طریقے تالش کیے۔ لیکن ان
کی کچھ پریشانیاں زیادہ تھیں  ،اور ان کے کچھ خوف زیادہ
مضبوط تھے۔ جس وائرس سے وہ ڈرتے تھے وہ ہر وقت
تبدیل ہوتا رہا۔
جب اس نے دنیا کی چوٹی پر پرواز کی  ،آریو نے سنا ہے
کہ مصنوعی سیارے بھی بچوں کی پریشانیوں  ،غصے اور
اداسی کو ہر جگہ قید کرتے ہیں۔
بچے یہ بھول گئے تھے کہ آریو ان کے دلوں میں ہے  ،اس
لیے آریو آسمان پر اس انتظار میں تھا کہ کب اسے کوئی زمین
سے بالئے۔
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آریو نے اپنے دوستوں سارہ  ،ساشا  ،سلیم ٰ ،
لیلی اور کم کو بہت
یاد کیا۔ اس نے خاص طور پر سارہ کو یاد کیا  ،جو ہمیشہ اس
کی ہیرو بنی رہے گی۔
لیکن جب اس بار کال آئی  ،یہ ایک بہت پیارے چھوٹے دوست
کی طرف سے تھی جسے ٹائیگر کہا جاتا ہے۔
آریو اپنے پروں کی لہر کے ساتھ اترا  ،اور ایک شام ٹائیگر کی
کھڑکی کے باہر نمودار ہوا۔
"آپ نے بالیا؟" آریو نے اس کے بہت پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔
"میوو!" ٹائیگر غرایا  ،اچانک سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو
گئے۔ پھر وہ احتیاط سے آریو کے قریب گیا اور اسے سونگھا۔
"کیا یہ واقعی آپ ہو؟" اس نے بچے کی بنائی ہوئی تصویر کو
دیکھتے ہوئے کہا جس میں آ ریو کا چھوٹا نارنجی خوبصورت
گول پیٹ آ ویزاں تھا۔
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“کیا آپ کسی اور کی توقع کر رہے تھے؟” آریو
مسکرایا
“میں نہیں جانتا  ...میں اب نئے لوگوں سے نہیں
ملتا۔ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے “ ،ٹائیگر
نے کہا۔
“ٹھیک ہے  ،چلو پھر نئے دوست بنیں  ”،آریو
نے کہا۔ “میں آپ سے پوچھوں گا کہ میں اپنے
تمام دوستوں سے کیا پوچھتا ہوں جب وہ شرمندہ
یا اداس محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو ابھی کیا
چاہیئے ؟ “
“اوہ نہیں  ”،ٹائیگر نے گیند کی طرح گھومتے
ہوئے کہا۔ “مجھے کچھ بڑا چاہیے”
“دوستی سے بڑا؟” آریو نے پوچھا
ٹائیگر ایک لمحے کے لیے مسکرایا  ،لیکن پھر
وہ دوبارہ اپنی دم کے پیچھے چھپ گیا۔
“کچھ اور بھی بڑا  ”،اس نے ایک مدہم سی آواز
میں کہا۔
“میں بڑا ہوں!” آریو ہنس دیا “کیا آپ کو مجھ
سے بڑی چیز کی ضرورت ہے؟”
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“مجھے امید کی ضرورت ہے  ”،ٹائیگر نے اپنی دم کے
پیچھے سے کہا۔ “کوویڈ  19کے بعد  ،اور ان تمام لمبے
 ،تنہا دنوں کے بعد  ،مجھے مستقبل کے لیے امید کی
ضرورت ہے۔”
“اچھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے  ”،آریو نے کہا۔ “امید
بہت چھوٹی شروعات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسے تھام
لیں اور ثابت قدم رہیں تو یہ مسلسل بڑھتی رہے گی۔ امید
ہمارے چاروں اطراف ہے۔ آپ کو شروع کرنے کے لیے
صرف ایک چھوٹی سی کوشش کرنی ہوگی-
آریو نے اپنی عینک لگائی اور اس نے دیوار پر خاندان
اور زندگی سے بھر پور تصویروں کو اور پھر اپنے بستر
پر سوئے ہوئے چھوٹے لڑکے کو دیکھا ۔
“یہ کس نے بنائی ہیں؟” آریو نے پوچھا
ٹائیگر نے کہا “ ،ابو میرے دوست کے ساتھ تصویر کشی
کرتے ہیں۔ “وہ ایک ساتھ بہت سارے کھانے بھی پکاتے
ہیں  ،اور رات کے وقت کہانیاں پڑھتے ہیں  ،پہلے سے
کہیں زیادہ۔ یہاں تک کہ جب وہ اسکول نہیں جا سکتا تو
والد اسے گھر میں پڑھاتے ہیں۔
“کیا یہ آپ کو امید دیتا ہے؟” آریو نے ٹائیگر سے پوچھا۔
ٹائیگر نے کہا “ ،ٹھیک ہے  ،کبھی کبھی ہاں  ،تب یہ اچھا
ہوتا ہے جب وہ سب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔”
“لیکن  COVID-19ہر وقت یہاں موجود ہے۔ کوئی نہیں
جانتا کہ یہ کب دور ہونے واال ہے “ ...
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“معاف کیجئے” کھڑکی کے باہر سے نرم آواز آئی۔ آریو اور
ٹائیگر نے حیرت سے چھالنگ لگائی پھر کھڑکی کا رخ کیا ،
جہاں ایک پھولدار درخت اپنی شاخیں ان پر لہرا رہا تھا۔
انہوں نے کہا “ ،میں نے آپ کو بات کرتے ہوئے سنا ہے اور میں
آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا امید ہے۔”
آریو نے ٹائیگر کو اس کی پیٹھ پر کھڑا کیا اور وہ اس کے نیچے
بیٹھنے کے لیے درخت کی ایک شاخ پر احتیاط سے چڑھ گئے۔
درخت بہت خوش تھا  ،اس کے پھول ہوا میں اڑ رہے تھے۔
انہوں نے کہا “ ،ہر سال میں ایک بار کھلتا ہوں  ،اور اپنے پھول
اس گلی میں بانٹتا ہوں۔” “اتنے عرصے تک  ،کسی نے مجھے
نہیں دیکھا  ،لیکن ان پچھلے سالوں میں  ،لوگ مجھے دیکھنے
آئے۔ انہوں نے میرے پھولوں کو سونگھا اور میرے پرندوں کو
کھالیا! میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے مجھے توجہ اور محبت
دی۔ “
“جب آپ کو محبت دی جاتی ہے”،آ ریو نے کہا۔” اورجب سب
کچھ بدل رہا ہے  ،آپ جیسے ہیں ،ویسے ہی رہیں۔ اس کے لیے
آپ کا بے حد شکریہ”.
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“میرے پتے ہر سال بدلتے ہیں  ”،درخت نے کہا۔ “موسم بدلے
 ،آسمان بدال ،اور میں پروان چڑھتا رہا۔ تبدیلی بعض اوقات
خوفناک ہوسکتی ہے  ،لیکن یہ کامیابیاں بھی ال سکتی ہے۔”
اچانک اوپر سے ایک اونچی آواز آئی اور انہوں نے ایک چمکدار
کالے پرندے کو درخت میں اونگھتے ہوئے دیکھا۔
درخت نے کہا “ ،میری دوست زوزی ہر سال مجھ سے ملتی
ہے۔” “وہ ایک مینا ہے  ،اور وہ یہاں سے بہت دور جا چکی ہے۔”
زوزی ایک کاہل مینا تھی  ،جو کچھ دیر اور سونا چاہتی تھی۔
اس نے اپنے پروں کو جھنجھوڑا ،جب درخت نے اسے آہستہ
سے ہالیا۔
“آج کل یہاں بہت سکون ہے کیونکہ بچے زیادہ تر سکول نہیں
جاتے ہیں  ”،زوزی نے اونگھتے ہوئے کہا۔ “لیکن مجھے کھیل
کے میدان میں ان کی ہنسی یاد آتی ہے۔ جب بھی میں جنوب سے
شمال کی طرف پرواز کرتی ہوں  ،میں لوگوں کو مختلف طریقے
سے کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ کچھ لوگ ماسک پہنتے ہیں
،اور کچھ لوگ نہیں ۔ کچھ بچے سکول جاتے ہیں ،اور کچھ نہیں
۔ بالکل یہاں کہ جیسے ہی۔”“سکول جانے والے بچے!” ٹائیگر نے پکارا “اس سے مجھے
اور میرے دوست کو مستقبل کی امید ملے گی۔ میرا دوست سکول
کو بہت یاد کرتا ہے۔”!
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“کیا ہم جائیں اور مستقبل کی امید تالش کریں؟”
آریو نے ان سے پوچھا۔ “ہم اڑ سکتے ہیں!”
“ٹھیک ہے  ،میں اب جاگ رہی ہوں  ”،مینا
نے اپنے پروں کو پھیالتے ہوئے کہا۔ “چلو!”
آریو نے ٹائیگر کو زوزی کے ساتھ کھڑا کیا
 ،اور دونوں نے مل کر آسمان کی طرف اُڑان
بھری۔ درخت نے اپنی شاخیں پھیال دیں تاکہ
وہ ان کی مہم پر نیک خواہشات کا اظہار کر
سکے۔
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ائیگر ایک چھوٹی چیز کے لیے ایک عجیب نام ہے  ”،زوزی نے کہا ،جب وہ زمین سے اونچی اڑان بھرتے ہوئے۔

ئیگر نے کہا “ ،ابو نے مجھے یہ نام پچھلے سال دیا تھا۔ کیونکہ میں اپنے دوست کو زور سے گلے لگتا تھا اور اسے یاد دالتا تھا کہ وہ ٹائیگر کی طرح بہادر ہے۔ لیکن میں بہت بہادر محسوس نہیں
رتا۔ چونکہ ہم ایک طویل عرصے سے اپنے گھر میں ہی ہیں۔

ریو نے کہا “ ،ٹائیگر  ،ایک ہی جگہ پر رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت درکار ہوتی ہے۔” “خاص طور پر جب یہ دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیئے ہو۔”

ئیگر نے یہ سن کر خوشی محسوس کی  ،اور آریو کی آرام دہ لمبے بالوں میں خود کو چھپا لیا۔
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تاہم  ،جب وہ بادلوں تک پہنچے تو سب کچھ اندھیرا اور
دھندال ہو گیا  ،اور ٹائیگر کو بہت خوف محسوس ہونے لگا۔
وہ خود کو کانپتا ہوا محسوس کرنے لگا۔
"کیا ہوا  ،ٹائیگر؟" آریو نے اس سے پوچھا۔
ٹائیگر نے کہا " ،اندھیرا مجھے خوفزدہ کر دیتا ہے ،کیونکہ
جب دادا ابو بیمار ہوئے  ،اور پھر ہم نے انہیں کھو دیا۔ تو
ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہو اور ہم نے
سوچا تھا کہ روشنی دوبارہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گی۔"
"جب آپ ایسا محسوس کرتے ہیں تو آپ کو کیا چیز پُر سکون
کرتی ہے؟" آریو نے پوچھا۔
ٹائیگر نے کہا " ،میرے دوست کا پُر جوش طریقے سے
گلے لگانا۔"
"مجھے تو صرف سونے کا دل کرتا ہے  "،زوزی نے کہا۔
"جب بھی میں اداس ہوتی ہوں ،تو مجھے تھکاوٹ محسوس
ہوتی ہے۔"
"نیند واقعی بہت ضروری ہوتی ہے  ...نیند کے بغیر پُرامید
محسوس ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔"
"ہاں  ،ہم سب ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں  "،آریو نے
کہا۔ "جب میں گلے نہیں لگ سکتا  ،یا نیند بھی نہیں کر سکتا
،تو میں ایک گہری سانس لیتا ہوں۔ اور پھر کبھی کبھی سانس
کے ساتھ آگ نکال لیتا ہوں!
آریو نے اندھیرے میں ایک لمحے کے لئے روشنی کا
احساس دالیا  ،جس سے وہ سب پُر جوش ہو گئے۔
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“میں اپنی تمام مینا سہیلیوں کے بارے میں بھی سوچتی ہوں۔” زوزی نے کہا “ ،دیکھو! وہ وہاں ہیں!”
اچانک  ،بادلوں میں  ،میناروں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا  ،سب ایک ساتھ اڑتے ہوئے ،رقص کر رہی تھیں ۔
“وہ دیکھو! وہ کم از کم ایک میٹر کے فاصلے پر رہ رہی ہیں!” ,آریو نے کہا۔ “دیکھو تو سہی؟”
آریو ان کے ساتھ ساتھ ،ان کے نیچے اڑنے لگا ،ٹائیگر کو اپنے بازوؤں پر جھوالتے ہوئے۔
زوزی نے کہا “ ،ٹائیگر  ،جب میں اپنے پروں کو پھیالتے ہوئے ،اپنی سہیلیوں کے ساتھ رقص کرتی ہوں تو میں بہت بہتر محسوس کرتی ہوں۔”
وہ خاموشی سے اڑتے رہے کیونکہ بعض اوقات الفاظ میں اتنا سکون نہیں ہوتا جتنا کہ ایک ساتھ رہنے میں ہوتا ہے۔ زوزی اور آریو نے ٹائیگر کی پرواہ کرتے تھے  ،اور وہ اِس
بات سے آ شنا تھا۔
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ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی دن تک
اڑے ہیں یہاں تک کہ وہ خوبصورت
بادلوں میں رقص کرتی برفیلی پہاڑ کی
چوٹی پر پہنچے۔
آریو  ،ٹائیگر اور زوزی کچھ تازہ برف
کے ٹکڑوں کے لئے اس کی نرم برف
میں اترے اور غور کیا کہ پہاڑ کی
چوٹی کیا سن رہی تھی.
"اچھا  ،یہاں  ،میں زیادہ تر خاموشی
سنتی ہوں " اس نے کہا۔ "لیکن جب
بہت ہوا چلتی ہے  ،میں بچوں کو اپنے
دوستوں اور خاندانوں سے رابطے میں
رکھتے ہوئے بھی سنتا ہوں۔ میں ان کی
پریشانی بھی سنتا ہوں۔ جب سے کوویڈ
آیا ہے  ،ان کی پریشانیاں بہت زیادہ
ہیں۔میں صرف سننے کی کوشش کرتا
ہوں  ،کیونکہ بعض اوقات جب لوگ اپنی
پریشانیوں کو باہر نکالتے ہیں تو وہ بہتر
محسوس کرنے لگتے ہیں۔"
"کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے
میں آپ پریشان ہیں؟" آریو نے پوچھا۔
"میں پریشان ہوں کہ میری برف بہت
تیزی سے پگھل رہی ہے " پہاڑ نے
اداس آنکھوں سے اپنی ڈھلوان دیکھتے
ہوئے کہا۔
"آپ یہاں اپنے بل بوتے پر مستقبل کے
لیے کس طرح پرامید رہتے ہیں؟" ٹائیگر
نے پوچھا۔
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“میں کوشش کرتا ہوں کہ مستقبل کی فکر نہ
کروں  ”،پہاڑ نے کہا۔ “میں ہر پرندے  ،سنو
فلیک اور دوست کا شکر گزار ہوں جو ہر روز
آتا ہے  ،اور جب وہ یہاں نہیں ہوتے ہیں تو میں
انہیں برف کی یادوں کی طرح برف میں کھینچتا
ہوں۔”
“میرا دوست بھی یہی کرتا ہے!” ٹائیگر نے
ہنستے ہوئے کہا  ،وہ برف میں کھیل رہا ہے ،
اور برف سے ایک چھوٹا آریو بنا رہا ہے۔
“ذرا رکیں ...یہ کون ہے؟” آریو نے برف کی
بنی ہوئی ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔
برف کی ایک چھوٹی سی تصویر میں ایک لڑکی
تھی ،جیسے کالے بالوں کی خوبصورت چوٹیاں
تھیں۔ “کیا یہ...؟”
“سارہ؟” پہاڑ نے کہا-
“لیکن وہ یہاں کیسے آئی؟” آریو نے پوچھا وہ
حیران ہو گیا ،اور اچانک اسے اپنی سہیلی کی
بہت یاد آئی۔
“وہ اور اس کی دوست ساشا ایک خاص قسم کی
بکری کے ساتھ ڈھلوان سے اوپر آ ئے ،اور
وہاں سے چہرے کے ماسک الد کے الئے تھے
 ”،پہاڑ نے اپنی برف کے ساتھ قریب اونچی
ڈھلوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
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“میں بالکل جانتا ہوں کہ ہم مستقبل کی امید کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ”،
آریو نے کہا کہ اس نے خوشی سے جھوم کر اچانک ایک چھالنگ لگائی جس
سے ان کے نیچے کا پہاڑ ہل گیا۔
“الوداع  ،پیارے پہاڑ!” اس نے کہا ،اور ٹائیگر کو ایک بازو میں اور زوزی کو
دوسرے ہاتھ پر بٹھایا۔ وہ اس کے پیٹ پر آ ئے اور وہ پہاڑ سے نیچے پھسلتے
ہوئے آئے۔ برف کا ایک غبار میں غائب ہو گئے اور گرم ہوا میں مزید بلند ہو
گئے۔
آریو کو بخوبی معلوم تھا کہ وہ کہاں اڑ رہا ہے  ،اور جیسے ہی اس کو گھر نظر
آیا  ،تو وہ یکدم ایک جھٹکے کے ساتھ اترا  ،زوزی اور ٹائیگر کو اہستہ سے
زمین پر رکھ دیا۔
سارہ پُر مسرت ،سمندروں جتنی کشادہ مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کے دروازے
سے باہر نکلی جتنا آریو اور اس کے دوست سفر کر کے آئے تھے۔
اس نے پوچھا کہ ،کیا وہ آریو کو گلے لگا سکتی ہے  ،اور جوابا ً آریو نے اپنے
ہاتھ پھیال دیئے۔
آریو خوشی سے ہنسنے لگا۔
چونکہ اتنے عرصے بعد ،پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے گلّے لگایا تھا  ،دونوں
دوستوں نے کافی دیر تک ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اور کافی عرصہ ہو گیا
تھا جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔
سارہ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا “ ،میں آپ کے گلے لگانے کو بہت یاد کرتی
تھی۔”
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سارہ کی امی  ،ساشا کو وہیل چیئر پر دھکیلتے
ہوئے ،باہر آئیں۔
"امی!" سارہ نے اونچی آواز میں پکارا" ،دیکھیں،
کون آیا ہے!"
"آپ آریو ہوں گے  "،سارہ کی امی نے مسکراتے
ہوئے کہا۔
آریو نے کہا " ،اور آپ یقینا ً دنیا کی بہترین
سائنسدان ہیں۔" سارہ کی امی ہنس پڑیں۔
"شاید  "،انہوں نے کہا۔
"لیکن میرے پاس اب اپنے چھوٹے ہیرو کے ساتھ
وقت گزارنے کے لیے بھی زیادہ وقت ہے۔"
"میرے دوست کے ابو کی طرح!" ٹائیگر نے کہا
"ان کے پاس بھی اب گھر میں زیادہ وقت ہوتا ہے۔
لیکن کبھی کبھی وہ غصے میں یا اداس لگتے
ہیں… "
"ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے  "،سارہ کی امی
نے کہا۔ "خاص طور پر جب مجھے بہت سارے
کام کرنے ہوں۔ ہم سب بہت مشکل وقت سے گزر
رہے ہیں۔ ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے اور ایک
دوسرے کو بتانا چاہیے کہ ہمیں اُن کا خیال ہے -
اور یہ کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔
"یہ میرے دوست ہیں  ،ٹائیگر اور زوزی  "،آریو
نے کہا  ،اس سے پہلے کہ اس نے اپنے پروں کو
پھیالتے ہوئے ساشا کو گلے لگایا۔
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“ہم مستقبل کے لیے امید تالش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں  ”،ٹائیگر نے
ان سب کو بتایا۔
“امید اہم ہے  ”،سارہ نے کہا۔ “آریو اور میرے دوستوں نے مجھے پچھلے سال
ہماری مہم جوئی پر امید دی! ہم نے سب کو بتایا کہ ہم سب کو ہاتھ دھونے ،
کم از کم ایک میٹر کے فاصلے پر رہنے اور ماسک پہننے سے محفوظ رہنے
کی ضرورت ہے۔ اور میری ماں ویکسین بنانے میں مدد کرتی رہی ہیں۔
“سارہ بھی اہم کام کر رہی ہے  ”،اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے
ہوئے کہا۔ “ویکسین تیار کرنا ضروری ہے  ،اور یہ یقینی بنانا بھی ضروری
ہے کہ کوئی بھی تنہا محسوس نہ کرے۔”
کیا آپ واقعی دنیا کے بہترین سائنسدان ہیں؟ ٹائیگر نے اس سے پوچھا۔
“کوئی بھی بہترین سائنسدان نہیں ہے  ”،سارہ کی ماں مسکرائی۔ “ہم مل کر
کام کرتے ہیں  ،اور یہی چیز لوگوں کو دوبارہ بہتر محسوس کرتی ہے۔ وہ
شخص جو ویکسین کو پیکیج میں لپیٹتا ہے  ،یا اسے ہسپتال لے جاتا ہے  ،یا
کسی کو دیتا ہے  ،اتنا ہی اہم ہے۔ ہم سب چھوٹے پتھروں کی طرح ہیں جو
مضبوط ترین پہاڑوں کو بناتے ہیں۔
“یہ صرف ہے  ”...ٹائیگر نے اچانک شرم محسوس کرتے ہوئے کہا۔ “آپ
دنیا کے بہترین سائنسدان کی حیثیت سے مستقبل کی امید کیسے رکھتے ہیں؟”
“یہ آسان ہے  ”،سارہ کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا“ :میں صرف سارہ کو
دیکھتی ہوں۔”
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سارہ آریو کو دیکھ رہی تھی۔
سارہ نے کہا " ،آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ میرے دل
سے آئے ہیں "اور جب آپ چلے گئے تو میرے دل سے
ایک َرمک نکلی اور میں نے لوگوں کو ہمارے پچھلے
سفر کے بارے میں بتانا شروع کیا ،تو ہر کوئی مجھ سے
اس کے بارے میں  ،بہت سی مختلف زبانوں میں اور
بہت سے مختلف طریقوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔
"آپ کا کیا مطلب ہے؟" آریو نے پوچھا۔
"آ ئیں میں آپ کو دیکھاتی ہوں!" سارہ نے کہا
وہ آریو کا ہاتھ پکڑ کر  ،انہیں اپنے گھر لے گئی ،
جہاں ایک چھوٹے سے کمپیوٹر سے آوازیں آ رہی تھی۔
اسکرین پر ڈھیر سارے بچوں کی تصاویر تھیں  ،جن میں
سے کچھ کو آریو جانتے تھے۔
"ہم آریو کی ٹیم کا حصہ ہیں  "،سارہ نے فخر سے
کہا۔ "ہمارے دوست ہمارے دلوں میں ہیں  ،آن الئن  ،یا
یہاں تک کہ کچھ خطوط لکھتے ہیں! ہم پوری دنیا کے
لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح محفوظ اور ایک
دوسرے سے رابطے میں رہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں
کہ ہر کسی کو کوویڈ-19نہیں ہوتا۔ لیکن ہر کسی کو یہ
ہو سکتا ہے نہ  ،ہیں نا  ،آریو؟
"سب کو یہ ہو سکتی ہے" آریو نے دکھ بھرے لہجے
میں کہا۔ "اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جلد کا
رنگ کیا ہے  ،یا آپ کہاں رہتے ہیں۔"
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“یا اگر آپ چل سکتے ہیں یا گھوم سکتے ہیں  ”،ساشا نے کہا  ،کمرے میں
گھومتے ہوئے  ،ٹائیگر نے اس کی گود میں الڈ سے بیٹھائے ہوئے  ،اونچی
آواز میں کہا۔
انہوں نے کہا کہ جب میں تنہائی محسوس کرتی ہوں تو میں اپنے دوستوں سے
آن الئن بات کرنا پسند کرتی ہوں۔ “ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں
جو ہمیں ہنساتی ہیں اور جن کھیلوں کو ہم کھیلنا پسند کرتے ہیں!”
“مجھے نئے گانے بنانا اور اپنے دوستوں کے لیے بجانا پسند ہے!” ایک نئے
کمپیوٹر دوست یوآن نے پکارا۔
کیم نے کمپیوٹر سے کہا “ ،کچھ لوگ اب بھی اپنے گھر سے باہر کام نہیں کر
سکتے  ،کیونکہ یہ ابھی تک محفوظ نہیں ہے۔”
کمپیوٹر سے ٰ
لیلی نے کہا “ ،انہیں ذمہ داری کا احساس ہے اور اپنی اور
دوسروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔” “ہم ان سے ان چیزوں کے بارے میں بات
کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم سب کو اپنے طریقوں سے مدد کرتی ہیں۔”
سیلم نے کہا  COVID-19“ ،کے ساتھ رہنا ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ “میں
کبھی کبھی ٰ
لیلی کی فکر کرتا ہوں  ،کیونکہ وہ ایک کیمپ میں رہتی ہے۔”
ٰ
ہے”،لیلی نے کہا۔ “لیکن یہ گانے اور نئی
“بعض اوقات یہ بہت مشکل ہو جاتا
چیزیں سیکھنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں کرتے ہیں۔”
“یہاں پر حاالت مختلف ہیں ”،کِم نے کہا۔ “میری امّی کو ابھی بھی بازار میں جا
کر پھل بیچنے پڑتے ہیں اور مجھے فکر لگی رہتی ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں
گی۔”
آریو نے کہا “ ،اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں  ،یا آپ
کیسے رہتے ہیں ،میرے پیارے ہیروز ،ہر کوئی کبھی نہ کبھی خوفزدہ ہو جاتا
ہے۔”
17

“شیر بھی؟” ٹائیگر نے پوچھا
“شیر بھی!” ساشا نے ٹائگر کے بال سہالتے ہوئے کہا۔
“جب میں امید کھو دیتی ہوں تو مجھے وہ دوبارہ
محفوظ جگہ پر پا لیتی ہوں۔”
“جب میں اپنی محفوظ جگہ جاتی ہوں تو آپ ہمیشہ
وہاں میرے ساتھ ہوتے ہو” .سارہ نے آریو کے پروں
کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔
ا
“محفوظ جگہ کیا ہوتی ہے؟” ٹائیگر نے پوچھا
ساشا نے کہا “ ،یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے ذہن میں
جا سکتے ہیں  ،جہاں صرف آپ ہی جا سکتے ہیں ،
اور آپ جسے چاہیں اپنے ساتھ مدعو کر سکتے ہیں۔”
“کیا میں وہاں جا سکتا ہوں جب مجھے مستقبل کی امید
نہ ہو؟” ٹائیگر نے اپنے سر کے گرد دم گھماتے ہوئے
پوچھا۔
آریو نے کہا “ ،جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ وہاں
جا سکتے ہیں۔” “کیا آپ تجربہ کرنا چاہیں گے؟”
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اور اس طرح آریو نے انہیں ان کے محفوظ مقامات
پر پہنچایا  ،ان سے خود کو آرام دہ بنانے  ،آنکھیں
بند کرنے اور گہرے سانس لینے کا کہا۔ ان کی
سکرین پر موجود دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ
شامل ہو سکتے تھے۔
آریو نے کہا " ،ایسی کسی یاد یا وقت پر توجّ ہ دیں
جب آپنے خود کومحفوظ محسوس کیا ہو"
اس کے بعد اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا دیکھ
سکتے ہیں  ،وہ کیا محسوس کر سکتے ہیں  ،اور وہ
اپنے محفوظ مقامات پر کیا سونگھ سکتے ہیں۔ اس
نے پوچھا کہ کیا کوئی اتنا خاص ہے جو وہ اپنے
محفوظ مقامات پر مدعو کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک
ساتھ کیا بات کر سکتے ہیں۔
آریو نے کہا " ،جب بھی آپ اداس یا خوفزدہ ہوں
تو آپ اپنی محفوظ جگہ پر جا سکتے ہیں۔" "یہ آپ
کی سپر پاور ہے  ،اور آپ اسے اپنے دوستوں اور
خاندان کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ
میں آپ کی پرواہ کرتا ہوں  ،اور بہت سے لوگ
کرتے ہیں۔ اس سے بھی مدد ملے گی۔ "
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جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ٹائیگر نے محسوس کیا
کہ اس کی محفوظ جگہ اپنے دوست کے ساتھ گھر پر ہے۔
وہ آریو کی گود میں چڑھا اور پوچھا کہ کیا وہ گھر جا
سکتے ہیں؟
"لیکن کیا ہمیں مستقبل کی امید مل گئی ہے؟" آریو نے اس
سے پوچھا۔
"تھوڑی سی  ،میرے خیال میں  "،ٹائیگر نے معصومانہ
آواز میں کہا۔
“یاد ہے جو میں نے آپ سے گھر پر کہا تھا ”،آریو نے کہا۔
“امید ہمارے ارد گرد ہر طرف موجود ہے۔ آپ کو صرف
اس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو تھام کر رکھنے کی
ضرورت ہےاور یہ مزید بڑھتی جائے گی۔ “
آریونے آہستہ  ،محبت سے اپنے ہاتھ اپنے دل پر رکھے
اور ایک لمبی ،گہری سانس لی۔
ایک تیز آواز کے ساتھ  ،سب کچھ اچانک بدل گیا!
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ان کی کہانی کے ہر دوست کو آسمان کے اوپر سے بڑھتے ہوئے سیٹالئٹ تک پہنچایا گیا  -جو ستارے اور چاند پر مسکراتے ہوئے ،ان کو دیکھ رہے تھے!
"میرے پیارے دوستو!" سارہ ٰ ،
لیلی  ،کیم ،اور سلیم کو گلے لگا کر رو پڑی۔
"ہمت رکھو ،میرے چھوٹے ہیرو!" آریو کہتے ہیں۔ "میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک وہ لکھے جو آپ کو امید دیتا ہے  ،اور اسے دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا
لے لیں اور اس پر سب لکھ دیں جو کچھ آپ کے دل میں ہے ۔"
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چنانچہ بچّ وں نے ان چیزوں کے بارے میں لکھنا
اور تصویریں بنانا شروع کی ،جس جس چیز سے ان
کو امید ملتی ہے ،جوں جوں ان زمین ان کے نیچے
گھومتی رہی۔
"میری امی کا ویکسین بنا رہی ہیں "،سارہ نے کہا۔
"ہمارا سکول کھل رہا ہے!" یوآن نے پکارا۔
میری دوست ،پیڑ ،پر پھول اُگ رہے ہیں "،زوزی
نے کہا۔
ٹائیگر نے کہا " ،مجھے اب پتا چال کہ میں بہادر ہوں۔"
"گانے گانا  "،ساشا نے کہا۔
"میرے دادا ابو کا مجھے کہانی سنانا "،سلیم نے کہا۔
"ہمارے تمام نئے دوست!" کیم بولی.
"بالکل ,زبردست" آریو نے ہنستے ہوئے کہا۔ "اب ،
اپنے کاغذ سے ہوائی جہاز  ،یا
ایک پرندہ  ،یا ستارہ بنائیں  -جو بھی آپ کو پسند ہے!
اور اسے ہمارے سیٹالئیٹ کے ذریعے بھیجیں۔
ہم سورج  ،ستاروں اور چاند سے مدد کرنےکے لیے
کہیں گے  -دیکھیں  ،وہ دیکھ رہے ہیں!"
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اور اس طرح بچوں نے اپنے پیغامات بھیجے  ،اور جیسے ہی
وہ آسمان سے اپنے گھروں کی طرف گرے  ،وہ پیغامات بارش
کے قطروں  ،اور برف کے ٹکڑوں  ،اور پھولوں کے کِھلنےاور
ساحلوں پر پھیلے ہوئے ناریل اور قوس قزح میں بدل گئے۔
آریو انہیں دیکھنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے ،جب سارے
بچےدنیا کے مختلف ممالک میں سکولوں میں واپس چلے گئے
اور ٹائیگر انہیں حیرت سے دیکھتا رہا۔
"کیا آپ نے دیکھا  ،ٹائیگر؟" آریو نے کہا۔ "بعض اوقات ہمیں
صرف اپنے دوستوں سے کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں امید کی تالش
میں مدد کی ضرورت ہے  -وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ،
جیسا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔"
آریو اپنے پرانے دوستوں کی طرف متوجہ ہوا۔
آریو نے کہا " ،یہ الوداع کہنے کا وقت ہے  ،لیکن میں آپ سب
کی باتوں کو سنتا رہوں گا۔"
"آپ میرے لئے بہت اہمیت رکھتے ہو" سارہ بولی۔
"اور آپ سب بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہو  "،آریو
نے کہا۔ "اور یہ ہمیں ہر وقت ایک دوسرے کو بتاتے بھی رہنا
چاہیے۔"
ٹائیگر اور زوزی کو اس نے اپنے بازوؤں میں اٹھایا ،اور آریو
آسمان میں پرواز کرنے لگا۔
"کیا اب میں اپنے دوست کے گھر جا سکتا ہوں؟" ٹائیگر نے
پوچھا
آریو نے مسکراتے ہوئے کہا " ،اب یہ ایک مہم جوئی کی طرح
لگتا ہے  ،اور وہ ایک ساتھ روانہ ہوئے۔ دوستی اور امید کے
جذبے سے سر شار ہو کر۔
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ہم یہ سننا پسند کریں گے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی اور آپ کتاب کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ براہ کرم رابطہ کریں اور ہمیں بتائیں:
 mhpss.refgroup@gmail.comیا سوشل میڈیا پر #میرے ہیرو آپ کا استعمال کر کے آگاہ کریں۔

مزید مواد کے لنکس۔
“میرا ہیرو تم ہو :بچے  COVID-19سے کیسے لڑ سکتے ہیں!”  143+ ،زبانوں میں

https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

ملٹی میڈیا موافقت اور ملکی سطح کے اقدامات "میرا ہیرو تم ہو :بچے کوویڈ  19سے کیسے لڑ سکتے ہیں!"

https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you

“ہیروز کے لیے ایکشن :بچوں کے ساتھ دل سے دل کی بات چیت کے لیے ایک گائیڈ برائے میرا ہیرو آپ ہے  ،بچے کوویڈ  19سے کیسے لڑ سکتے ہیں!”

interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes

“میں اپنے دوستوں کی حمایت کرتا ہوں :بچوں اور نوعمروں کے لیے تربیت کہ مصیبت میں دوست کی مدد کیسے کی جائے”

https://www.unicef.org/documents/i-support-my-friends

آریو کے بارے میں کون پڑھ رہا ہے؟
نقشہ ظاہر کرتا ہے کہ "میرا ہیرو تم ہو :بچے  COVID-19سے کیسے
لڑ سکتے ہیں!" اب تک ممالک کی سرکاری زبانوں میں دستیاب ہے ...

ملک کی تمام سرکاری
زبانوں کی کوریج۔
ملک میں سرکاری زبانوں
کی جزوی کوریج۔
کوئی نہیں

