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	پہاڑوں میں آئینے

 

 لب لباب:

حاالنکہ پانی زندگی کا سرچشمہ ہے لیکن چنگھائے صوبہ کے قیدام بیسن میں واقع نمکین 
جھیل میں زندگی کی کوئی عالمت نظر  نہیں آتی۔  جھیل کے پانی کی نمکینیت سمندر 
کے پانی سے زیاده ہے اس طرح سے جھیل کی سطح پرنمک کی ایک موٹی اور سفید 

م خوشگوار ہو تو، چاکا نمکین جھیل میں  نیلے آسمان کا جم جاتی ہے۔ جب موس پرت  
عکس، آئینے کی مانند نظر آتا ہے اور اس لئے اس کو چین میں  "آسمان کا آئینہ" کہا جاتا 

 ہے۔

 

پہلے وسیع سمندر ہوا کرتا تھا لیکن تباہی سالہا سال بیسن واقع ہے وہاں  میداچجس جگہ  
 منتقلکے جہاں پانی  تشکیل پاگیا۔میں یں بیسن نے اسے اونچا پہاڑ بنادیا جو بعد م

وجود میں آتی چلی نمک جھیل دوسری اورپانی کی کمی کی وجہ سے ایک کے بعد ہونے
کھانےوالے نمک کےعالوه بیسن میں قیمتی معدنیات بھی ہیں جس کا استعمال  ۔گئی
اس لئے  کیا جاسکتا ہے۔ ، وغیره کے لئےاسپیس ٹیکنالوجی، فوجی معامالت، دواوایئر

 ئیککہالتا ہے، "وسائل کا قرن کثره"   حالیہ برسوں میںقائدم بیسین میں، جو 
 ۔وےاورجدید طرز کی فیکٹریاں تعمیرکی گئی ہیںیہائ

 
وه بھی اس خزانے میں  ،عالقے میں رہتے ہیںالگ تھلگ حاالنکہ جو منگولی لوگ اس 

زندگی کو  ◌ِ وش طرزخانہ بدکی وه اب بھی اپنے بزرگوں  لیکن شرکت رکھتے ہیں۔
 ہیں۔ ان کے لئےنقل و حرکت کرتے اپناتے ہیں اور پانی اور گھاس کی تالش میں 

 خزانہ ہیں جو بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وهگھوڑے 
میں  سرزمیناس ماال مال سے شوریت اس کے عالوه، الل اور کالی گوجی بیریز، جو 

  پیدا ہوتی ہیں، ان کے لئے دولت فراہم کرتی ہیں۔
 



عالقے پر رہنے والوں کے لئے، یہ سرزمین وه خزانہ فراہم وسیع  اس لگتا ہے کہ ایسا
 کرتی ہے، جو صرف اُنہیں کے لئے ہے۔
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