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 لب لباب:

آبائی بادشاه تھا۔حاالنکہ چنگیز خان کی قیادت  منگولیوں کا ایک معزز،اور چنگیز خان
میں سرپٹ تیزدوڑتی افواج اب نہیں دیکھی جا سکتی ہیں، دورسے،آولنبوالگے میں 
پہاڑیوں کے جھرمٹ کے درمیان کھڑی چٹانی پہاڑیاں، ایسی نظر آتی ہیں جیسے چنگیز 

ازے پراکیال خان، اپنے منگولین زروبکتر میں، اب بھی شہر میں داخل ہونے والے درو
کھڑا، جی جان سے، اپنی رعایا کی حفاظت کر رہا ہو۔ یہ منظر چنگیز خان کی زبردست 

 کامیابی کی یاد دالتا ہے۔  

 

آولنبوالگے اندرونی منگولیا کے شمال مغرب میں الکسا لیگ پر واقع ہے جہاں ہر طرف 
، جو دیکھنے والوں پھیلی ہوئی شاندار چٹّانیں، اور نہائت ہی عجیب و غریب آبی دّره ہے
 کو خالق کی ہوش اُڑا دینے والی دستکاری سے سحرذده کردیتا ہے۔  

 

آولن بوالگے آبی دره النگ پہاڑی کے  مشرق میں ہٹاو کی سطح پر واقع ہے جہاں قدیم 
زرد دریائے کورس کبھی ہوا کرتی تھی۔  زمین پرراستوں کے درمیان،  ندی کے سیالبی 

ال کے اورریت کے ذریعہ چٹانوں پر بنی نشانیاں، اورخشک بہاو کے ذریعہ، ہزاروں س
موسم میں ہوا کی کشیدگی، وہاں لہردار پانی اورآبی دره پیدا کرنےکی اور اس دورکی 

 جانکاریاں فراہم کرتی ہیں۔

 

پتھرموٹےمواد سے تشکیل پائے ہیں جو فطرت یا  کے کے دونوں طرفدره وادی 
مستحکم مواد میں مطابقت پذیر ہیں.قدیم زمانے میں زرد دریا کے سیالبی افان نے غیر 

 ،سے ماال مال ہےفوالد چٹان  معمولی سطحوں پرایک ہی جیسی ساخت تشکیل دی تھی۔



غولی ہرایک چیز دره آب کے مر ہے۔ یچمکنےلگتسورج کی روشنی میں، اس لئے 
ایسا لگتا ہے کہ کوئی خوابوں کی  ،چکرکھاتے ہوئے چمکتی ہے ،قالب میں گھومتی ہے

دنیا میں آگیا ہو۔ اگر کوئی سراٹھاتا ہے اور آبی دره کودیکھتا ہے تو انہیں ہوا کی کشیدگی 
لگاتار چٹانوں کو عجیب شکلوں میں موڑ رہا ہے  کوئیکہ لگتا ہے کا احساس ہوتا ہے 

اس کےمناظربدل جاتے ہیں جوبہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اپنی اور ہر قدم پر 
جو  چٹانوں کونام بھی دے رکھا تھا، چمکتی ان نے  ںغیرمحدود تصورات سے منگولیو

 انھیں ال محدود قّوت عطا کرتی ہے۔ 

 

چراه گاہیں خانہ بدوشوں کو اس طرف لے آئیں تھیں۔ وه لوگ ان  ماضی میں  آولنبوالگے
جہاں ہریالی اور پانی موجود ہوتا تھا، زمین کو بستر اور  جگہوں کو اپنا گھر بنالیتے تھے

بہتوں کا کاروبار چرواہے کا  سے آسمان کو اپنا اوڑھنا بنالیتے تھے، اب حاالنکہ ان میں
وه یہ کرتے تو وه کہیں بھی نومیڈس کی طرح نہیں کاروبار باقی نہیں رہا اگراب بھی 

پاتے۔ بجائے اس کے وه یہاں اپنا گھر بنالیتے اوربس جاتے، بھیڑوں اور اونٹوں کو چرانا 
اپنا معاش بناتے۔ وه سبزیاں بھی اگاتے جو انہیں اچھی مقدار میں غذا فراہم کرتا اور 

 فصلوں کو فروخت کر اضافی آمدنی بھی کر لیتے۔

 

آولونبالگے کا محفوظ ماحول اور ریت کی سخت ٹھنڈ ہوا نے اس جگہ کو چراگاه  تاہم 
کے لئے غیر مناسب بنادیا۔ لیکن پھر بھی اس ناقابل یقین ماحول میں بھی کئی قسم کے 

شرب کے قسم کے طور پر یہ عام طور پر -ہیلوکسیلڈ اموڈڈرنن پھر بھی-پودے اگتے ہیں
ه سے زیاده اس کی لمبائی پانچ سے چھہ فٹ ہوتی ہے۔ ایک سے دو میٹرلمبا ہوتا ہے زیاد

یہ پوده حاالنکہ بہت خوبصورت نظر نہیں آتا لیکن اس کا جڑ مٹی اور ریت میں تیزی 
پکڑ مضبوط بناتا ہے جب کہ اس کی گھڑیاں اور پتے ڈھال کی مٹی ہوا سے محفوظ 

 جو کہ صحرا کی روک تھام کے لئے بہت ضروری ہے۔ یںه ےرکھت

 

کہ ہرقسم کا غیر معمولی آبی دره  یلڈ اموڈڈنڈرن میں مستحکم کردار ہے۔ یہاں تکہیلوکس
اور اس کے پیچھے کھڑا چٹان یہ غیرمعمولی طور پر برقرار رہتا ہے اور ریتیلی ہوا کا 

 ۔ایک محافظ کی ذمہ داری انجام دیتا ہےزمین کے  ذمہ داری کے ساتھ

 



لنبالگے عالقے میں رہتے ہیں۔ اس طرح یہ غالبا اس بات کا عکس ہے کہ لوگ کیسے آو
کے حاالت میں زندگی گزارنےسےانہیں اس بات کی تربیت ملی کہ وه مستعد اور چیلنجز 
کا سامنا کرنے واال بنیں جس پروه قابو پاسکیں۔اور یہ اس حقیقت کا احساس دالتا ہے جو 

 چھولیتا ہے۔آپ کے دل کو ایک خواب جیسے آبی دره میں 
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