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 لب لباب:

کا شمال مشرق حصہ چین کا سب سے سرد عالقہ ہے جہاں واڈالینچی صوبہ  ہیلوجیانگ
کا احاطہ کر  کے عالقے km 800جس نے  ،شہر میں واقع ہے یاہےه ،آتش فشاں کلسٹر

 ،پرمواقع یہ ہیئت مختلف موقع نے  ، جنہوںہیں کونس رکھا ہے، جس میں آتش فشاں کے
راچھی طرح محفوظ ہے۔ اس کے اندکی آتش فشاں پھوٹنے کی وجہ سے اختیار 

وغیره ، سمندر اکا بہاو، الوا کالوا مختلف آتش فشاں ٹیکٹانک ڈھانچے، شاندار غار،
میں  2004شاہکار کا خطاب دیا گیا ہےاوریونیسکو نے  ےمحفوظ ہیں،اسے آتش فشاں ک

 ورلڈ جیوپارک کےطور پرمخصوص کیا ہے۔اسے 
 

کے پروفیسر  سائل اسکولچین یونیورسٹی کے جیوسائنس شعبہ کے عرضی سائنس اورو
آتش فشاں کلسٹر کو اب بھی فعال تسلیم کیا جاتا  کےڈا  کہتے ہیں کہ ووڈالیناچی -بائی زی

 یہے۔  کلسٹر ک ینگاه رکھتگہری اسی وجہ سے  چین کی زلزلہ انتظامیہ اس پر  ۔ہے
کے بیچ ہوئی تھی جس کا تصور صرف اس  1721سے  1719تازه آتش فشاں سرگرمی 

چھا جانے والے  جو آسمان میں ہنے والوں کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے،رکے قریب 
جواال مکھی پھوٹنے کا جو  دھوئیں اور راکھ کے طوفان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے 

نا صرف لفظی دستاویز بنایا گیا تھا بلکہ اس نے ماؤنٹ  کا  سال قبل ہوا تھا اس 300عمل 
 اندہی کی تھی۔الؤہی اور ماؤنٹ ھاؤ شاؤ کی بھی نش

الوا کے بہاؤ نے بائیہ (سفید دریا) کے قریب بھی پانچ حصوں میں اثر دکھایا ہے۔جس نے 
دیا، اسی کی وجہ سے اس کا نام  جنم کی جھیلوں کو ی بیریئروالی آتشسطح پانچ موتیوں 

 ووڈالیانچی (پانچ جھیلوں واال) آتش فشاں کلسٹر پڑا۔
سرما میں، شمال مشرق کی برفیلی چوٹی والے پہاڑوں سیاه آِتش فشاں کے کلونس، موسِم 

 کے مقابے میں کافی مختلف نظر آتے ہیں،
کرتے عطا  کواقتصادی فوائد مقامی لوگوں چشموں کا پانیاور چٹّانیں جبکہ آتش فشاں 

ڈاورلوگوں کے قدیم شکاری ایک زخمی ہرن کو پکڑنے  قدیم داستانِوں کے مطابق، ہیں۔
کے لئے آتش فشاں کے قریب گئے تو انہوں نے پایا کہ ہرن بغیر کسی دوا کےخود ہی 

معدنییات سے  ماالمال چشمے کو ایک طبّی چشمے کے ٹھیک ہوگیا، لہذااس کےبعد اس 
 طور پر مانا گیا، جو بیماریوں کا عالج کر سکتا تھا۔  



 
اصل میں اسٹینووائی رینج کے خطے میں واقع ہیالنگجیانگ صوبہ کے شمالی  ڈاور لوگ

ساحل پر رہتےہیں۔ کانگزی عہد میں قنگ سلطنت کے دوران سبھی ڈاور لوگوں کو 
نینجیانگ سطح سے جنوب کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ قنگ حکومت 

کھڑا ہوگیا تھا، اور جہاں پہلے اور روس کے زار کے درمیان سرحد کو لے کر تنازعہ 
وه لوگ زراعت کے لئے بسے تھے آج وه جگہ  ہیاہی شہر میں ایہوچی ضلع ہے۔ 

حاالنکہ آج بھی ڈاوئر ڈاور کے لوگ بڑی تعداد میں  ایہوچی ضلع کے خود مختار عالقہ 
میں روایتی عبادات کے لئے جمع ہوتے ہیں، جو اوران کی عالمات کی شناخت کراتے 

 چین اورروس میں بکھری ہوئی ہیںہیں جو 
 

ان اقلیتوں میں اوروقین لوگ بھی شامل تھے جنہیں جنوب کی طرف منتقل ہونے کا حکم 
میں واقع زینشینگ جنگل اس لئے انہوں نے  تھےدیا گیا تھا۔ وه لوگ شکار پر زنده رہتے 

ت اور قسم قسمتی خوش ،میں بسنےکا فیصلہ کیا۔ پہاڑ کےاوپرشکارپرجانےسے قبل گاؤں
آسمان کے خدا، آگ کے خدا، کو اپنے قبیلوں (جادوگر)شمنس  ،افراط کے لئےرزق کی 

حاالنکہ بندوق سے شکارپرپابندی  کی تلقین کرتے تھے۔ اور پہاڑوں کے خدا کی عبادت
ایک  و تفریح مہیّا کرانے والیاب سیاحوں کی، عائد کی جاچکی ہے اور اوروگین شکار

چھپنے  نام کے ہرن کی کھال پر روئیروائتی قبیلے کے  کنگئے ہیں، لیچیز بن کر ره 
صوبہ کے اس  اور ہیلوجیانگ ہےدستکاری ملک بھر میں اب بھی مشہور  یوال

 ورثہ بن گیا ہے۔  ثقافتیایک زیرسطحی زمین  میں یہ اب 
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