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میرا آبائی شہر –کانگ کی کہانیاں ہانگ  

 

1  قسط نمبر  

 سائی کنگ میں آبائی چاوشان

 

 خالصہ:

پناہ  یسے ہانگ کانگ نے کئ 1950ہاکا ہے۔ جب کے  یآباد یادیبن یکنگ شہر ک یسائ

 یباڑ یتیہے۔ بہت سے لوگ جن کا تعلق چاوشان سے تھا وہ کھ یکھاکو آتے ہوئے د ینگز

 یںجڑ یاپن یںکنگ م یسائ یکماتے تھے انہوں نے بھ یروز یاپن یعےاور کاروبار کے ذر

۔یںگاڑ ل  

کانگ آنے کے ۔ چاوشان سے ہانگ یںشامل ہ یفونگ بھ-وہ کے والد وہ موک ینانو یںم ان

اپنے اہل خانہ کے  یںآباد ہو گئے اور شروعات م یںم ئی چھینفونگ لک م-بعد وہ موک

ہونے کے باوجود وہ  یابکام یںگے۔ ہانگ کانگ م نوکری کرنے یںلئے ذرائع آمد و رفت م

والد تھے اور مرنے کے بعد وہاں دفن ہونا چاہتے تھے۔  کرتے یادشہر کو بہت  یاپنے آبائ

 کی جذباتشہر کے ساتھ جڑنے یکے اپنے آبائ اننے اپنے  ینکے بعد انو انتقال کے

۔یاکفیصلہ چاوشان ثقافت کو فروغ دینے کا  پاسداری کرتے ہوئے  

ہم قوم  یکا یںم 1960 یںچو م یؤنے ڈسٹرکٹ چ یزرہنے والے چاوشان یںکنگ م یسائ

متحد  یعےکے ذر یوںسرگرم یکو عبادت ینوںمک ی۔ جسکا مقصد آبائیبنائ یشنا یسوسیا

کے ممبر رہے  یشنا یسوسیا یادہسے ز یدہائ ینصف آدھ ن جو کےم -تک ینکرنا تھا۔ چ

 یزچاوشان یفوک شنگ نے اپنے مقام ینن چیرمیسابق چ یسےہے کہ ک یاد یبخوب یںانہ یںہ

 ینتدف یلوگوں کے لئے بھ ینسل یمقام یرتک کہ اپنے ساتھ ساتھ غ یہاںاور  یا،کو تالش ک

 یںنے کاروبار کے لئے دکان یزچاوشان یںکنگ م ی۔ پرانے سائیاپالٹ حاصل ککے لئے 

چال رہے  یکریب یکا یںکنگ م یسے سائ 1960فونگ اور انکے شوہر-یوک یوچ یںکھول

خون  یںجبکہ انکا آپس م یں،ہ یکو جانت یزسالوں سے اس عالقے کے چاوشان ی۔ وہ کئیںہ

 ینگ۔  چیںہ یبقر یادہکبھار لگتا ہے وہ انکے خاندان سے ز یکبھ یںہے، انہ یںکا رشتہ نہ



لگتا  یبھ یںانہ   یدکان کھول یک اشیاءمختلف  یںکنگ م یجنکے والد نے سائ یان-ینگم

تعلق ہے۔  یبیخاص قر یکا یاننسلوں کے درم ینئ یک یزکے چاوشان نگک یہے کہ سائ

 یوالدہ سائ  یکنا یںسالوں م یہے کہ آپنے آخر یہ یاد یکسے ا یںم یادوں ینبہتر یانک

پڑوس کے دوسرے  یٹھیب یچےکنگ ٹاؤن ہال کے سامنے برگد کے درختوں کے ن

۔یںتھ یکرت یاک یںکے ساتھ بات یزچاوشان  

 

 

 اطالع نشریات:

، سوموار   10-08-2020 1730-1800 
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