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 لب لباب:

  تقریباً  ، زانگ جیاجی کا کل رقبہجیونشمال مغرب میں واقع  وولنگہونان صوبہ کے 
میں عالمی قدرتی ورثہ قرار  1992مربع کیلو میٹر ہے۔ اس خطے کو یونیسکو نے  397

ان میں سے ایسا لگتا ہے کہ ، یںهآتے کھمبوں کی طرح نظر پہاڑ دیا تھا۔ زانگجیاجی میں 
غیرمعمولی شکل کو  "زانگجیاجی لینڈ اس  ایک زمین کی ۔تین ہزار ہوا میں تیر رہے ہیں

جیومورفولوجسٹ کےعالمی اسوسی ایشن نے دیا تھا۔ لگ بھگ  ،میں 2010 ،کا نام "فارم
ملین سال قبل زانگ جیاجی کا رقبہ ایک قدیم سمندر ہوا کرتا تھا۔ کئی ملین سالوں  380

دیا، چوٹی کی دیواراونچی سطح کو قدرتی بُرج اورنےکے بعد پانی اورہوا کی کشیدگی 
 چوٹیوں کےجنگل گئے۔، تین ہزار سے زائد ،جس کےنتیجےمیں مخصوص سائزکے

 

وولنگ پہاڑوں کے بہت اندر توجیا اتھنک گروپ کا ایک گاوں آباد ہے جسے شیانپنگ 
گاوں کہا جاتا ہے۔ صرف چھہ سو کی آبادی والے اس گاوں کے باشندوں میں سے دو 

ہے۔ چھہ سو سال سے زائد تاریخ والے اس گاوں میں  ڈگرانہ  تہائی کا نسلی نام "قوان"
گھر اب بھی موجود ہیں، جوآخری قنگ سلطنت کے عہد میں تعمیر کئے گئے تھے، جو 
ہمیں عہد ماضی کی یاد دالتے ہیں۔ گاوں کا تیل نکالنے واال پالنٹ بھی قریب ایک سو 

ل نکالنے کے روایتی طریقے سال قدیم ہے۔ وه اس ماڈرن سماج میں اب بھی ہاتھ سے تی
لیکن اب گاوں میں نوجوان نسل کی تعداد میں کمی آرہی ہے جس کا استعمال کرتے ہیں۔ 

 ثقافتوں کےکھو جانے کا خطره ہے. میںکا مطلب یہ ہے کہ قدیم گاؤں 

 

گئی ڈولپمینٹ کے بعد پختگی کو پہنچ  اورزانگجیاجی کی سرزمین اب فروغ پانے 
ل ہمیشہ کھال نہیں ره سکتا اور قدرت کی کوئی بھی چیز پژمردگی ۔تاہم کوئی بھی پھوہے



نہیں ہے۔ شاید ایک دن  مثتثنیٰ اورعمردرازی سے نہیں بچ سکتی۔ زنگجیاجی بھی اس سے 
گاپارینہ بن کر ره جائے  ورقِ وه پھر سے سمندرمیں سما جائے گا اور   

 

 

 نشریات کی جانکاری:

 1900-1830،پیر، 25-06-2018

 

 (ری پیٹ)

 1355-1330، جمعہ، 29-06-2018

	0700-0630، سنیچر، 30-06-2018


