
  اردو ترجمعہ کیساتھ ٹی وی پروگرام

 

میرا آبائی شہر –کانگ کی کہانیاں ہانگ  

 

5قسط نمبر  

چاوشان یآبائ یںم چینگمش  

 

 خالصہ:

اور دکانوں کے عالوہ  یکٹریوںف یکئ یہ۔ یتھ کمیونٹیخوشحال  یس یچھوٹ یکا چینگ مش

کا گھر تھا۔ یبرادر یزچاوشان یبڑ  

ہے کہ  یادکے صدر، کو  یشنا یسوسیا یلفیئرو ائیفونگچو ک یؤچ چینگ مش ینگ،م-یچ ییو

کے  یبرادر یزکے چاوشان چینگ مشصاحب کے  روال ینیجر،کے م یبھٹ یسابق شراب ک

کام   یں ناصرفم یبھٹ یاچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے انکے لئے شراب ک ےساتھ خاص

تک  یہاں۔ یک یتدل سے حما یول کے انعقاد کے لئے انکیسٹیلن گوسٹ ف یوبلکہ  اڈھونڈ

کلب ہاوس بنا  یکتاکہ وہ اس پر ا یاک یہعط یںانہ یکا حصہ بھ ینکے انہوں نے کچھ زم

۔یںسک  

آہستہ آہستہ وہاں سے  یزکے چاوشان چینگ مش یاوقت گزرتا گ یسےج یسیسے، ج یبدقسمت

چھوڑ کر۔ یدہچلے گئے، کلب ہأوس کو بوس  

 یا،جمع ک چندہمرمت کے لئے  ینے اسک ی افرادنسل کے رہائش یدوسر یک یزلہذا، چاوشان

 یآدم یزچاوشان یساتھ یسےہے کہ ک یادکو  یتک-یچ ییو یکے چھوٹے بھائ ینگم-یچ ییو

متوقع  یرجسکا چھوٹا سا کاروبار تھا اس نے غ  طور پر اس منصوبے کے لئے  

متاثر ہوئے۔ طور پر۔ وہ ان سے دل یامداد د یک  30000$  

برسوں  یہہے۔ حال یناد یکو دوبارہ زندگ چینگ مشخواہش  یسب سے بڑ یک ینگم یچ ییو

چوشن زبان  یکا  ین،ک-پاک ی۔ ہوئنے انکی طرف سے  اس خواہش کو پورا کیا  یکس یںم

 یعمارت کرائے پر ل یدہبوس یک یشنا یسوسیا یڈٹر چینگ مشاور ثقافت کے استاد، نے 



 ینےثقافت کو فروغ د یگھر ک ینے اپنے آبائ نہوں۔ ایتھ یہے جو کچھ عرصے سے خال

ہے۔ یاکر د یلتبد یںچائے خانہ م یزکے لئے اسے چاوشان  

 یماں ک ینیباپ اور زم ینے آسمان یشنا یسوسیا یلفیئرفونگ ویکائ ھیوچاؤچ یک چینگ مش

وں کو خراج بزرگ یں دن کونو کے آغاز میں  سال چاند کے نئےاور ہر ی،لگرہ منائسا

کے لئے  ینےثقافت کو فروغ د یزچاوشان یہے۔ ساتھ یہوت  یبتقر یک تحسین پیش کرنے

جاتا ہے۔ کیا یشپ ینخراج تحس ینسل کو بھ پچھلی یک اؤشانیزچ چینگ مش یںتہواروں م  

 

 اطالع نشریات:

، سوموار   07-09-2020 1730-1800 

 )دوبارہ نشر(

،جمعرات 10-09-2020  0630-0700 

، جمعہ 11-09-2020  1030-1100 

 


