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 لب لباب:

خوبصورت تصاویر اور  "آن الئن سلیبرٹی" براعظم میں ایک چلن بن گیا ہے۔ ان کی
شمال مغرب چین کے شین ژانگ، تارم بیِسن کےمرکز میں  ٹکالمکان صحراء لگ بھگ  

مربع کیلو میٹر میں پھیال ہوا ہے، اور یہ ملک کا سب سے بڑا صحراء   330,000
دوسرا سب سے بڑا ریتیلی تبدیلی واالصحرا ہے۔ جہاں زندگی کی عالمت  ہےاور دنیا کا

بہت کم نظرآتی ہے، دن کی طویل روشنی اور اعلی درجِہ حرارت میں، یہاں انسان 
 صرف نخلستان میں زنده ره سکتا ہے جہاں اُسے پانی میّسر ہو

 

  آگے بڑھنا"۔آباد ہوئےکیریا ندی کامطلب ہے  "بغیر یوگھورمیں 

کی وجہ سے یہ نام پڑا ہے، دھارا کنلون بہتے رہنے مسلسل  کے سبب،ی سیالب موسم
پہاڑی کی اصل چوٹی سے بہتی ہوئی آتی ہے جو  ٹکالمان صحرا میں جنوب سے شمال 

پودے اور زمین دونوں کے لئےایک تحفہ ہے جو صحرا کے  ،کی طرف بہتی ہے۔ ندی
 باقی مہیا کرتا ہے جو دنیا کے داریراہایک سبز  ،وسط میں، اور کیریان لوگوں کے لئے

 لوگوں سے 
 ۔کٹی ہوئی ہے

 
کے ابتدا میں سویڈش مہم جو، سوین ہیڈن صحراء کے اندر گئے تھے، اور انہوں  1896

وسیع صحراء کے بیچ ڈنڈان یوئلق کی، اور کا ال ڈون کی  کےنے ہان اور ٹانگ سلطنت 
ے، جس میں انہوں نے لوگوں کے کھوج کی تھی۔ یہاں معروف یوفریٹکا کا وسیع جنگل ہ

ابتدائی راستے پر، ندی  سبزه زارکےایک گروپ سے مالقات بھی کی تھی جو سبزہزار 
، کیریان لوگوں کی زندگی پر روشنی ڈالنے والی ان کا سفرنامہکے کنارے رہتے ہیں۔ 

 پہلی تحریر ہے۔
 



ُ  کی موجوده آبادی کے ساتھ، کیریان کے افراد چین کے 1،500تقریبا  چند گروپوں  نا
اصل توجہ  کا مرکز میں شامل ہیں جو اب بھی صحرا میں رہائش پذیر ہیں۔ بنیادی طور پر
سے  30درمیان کےریگستان میں اس آبادی کا پایا جانا ہے، جن کے گھر کیریار ندی 

 اسالم کے ماننے والے یہ لوگ ساده اور ہیںپر فاصلہ  ےچالیس کلومیٹر کلیکر
طویل عرصے سے دنیا سے کٹے  لوگ ایکیہ  کیونکہ ہیں۔ ےگزار رہ زندگیناگوار

ماحولیات  ۔پرعمل پیرا ہیںلوگ اب بھی اپنے آباو اجداد کی طرز پر زندگی  ہوئے ہیں، یہ
، ان کی طرز زندگی، اورغذا سےلےکرطرز کی مطابقت پذیریسے ان کا بیحد لگاو، ان 

 تعمیر تک ہرچیز میں ظاہر ہوتی ہے۔ 
 
 
دھیرے دھیرے  گکیریان لو،نگجیانگ میں شاہراه کی تعمیرسےشی اور تاہم معاشی ترق 

قریب آرہے ہیں۔ جدید ثقافت اور ٹیکنالوجی ان کی روز مره کی زندگی عالقوں کے شہری 
سکتے  سوچنہیں کرسکتے لیکن تو مدد  ان کیمیں تھوڑی تھوڑی اثرانداز ہورہی ہے، ہم 

لوگوں کو  را کےدرمیان روایتی کیریانکچھ برسوں کے بعد عظیم وسیع صحکیا ہم  ہیں:
 رہتا ہوا پایئینگے؟
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