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 خالصہ:

کمانے  یروز ینیآزاد بندرگاہ بننے کے بعد بہت سے چ یںم یصد 90ہانگ کانگ کے 

رکھنے کے لئے اپنے  یالدوسرے کا خ یککے لئے ہانگ کانگ آنے لگے۔ انہوں نے ا

 یہاںدوسرے کو باخبر رکھنے کے لئے اور  یکا ی،بنائ یگھروں کے مطابق سوسائٹ یآبائ

۔ یمدد ک یدوسرے ک یککرنے کے لئے ا تقلمن یںعالقے م یکو انکے آبائ یتتک کے م

کچھ ہم قوم  یںم یخ۔ جبکہ تاریہوگئ یلتبد یںم یشنزا یسوسیآہستہ آہستہ ہم قوم ا یزسوسائٹ یہ

۔یںہ یتک رہ یوںصد یںہانگ کانگ م یشنزا یسوسیا  

۔ گوانگزو یتھ یگئ یتناظر کے تحت قائم ک یخیتار یکا یشنا یسوسیا یمقام م شوئیسا

ز نسل کے یسانشونئانتقال کر جانے والے  یںم یشیاءا یجنوب مشرق یں،کے نوئے سال م

۔ جبکہ کچھ یاگ یامنتقل ک گھر یہانگ کانگ ان کے آبائ براستہکو یتوںم یک یوںرہائش ینیچ

 یں،م یجےتھے۔ اس کے نت ے نامعلومان کے پت یونکہک یراکھ واپس نہ آسک یلوگوں ک

کے لئے  ینتدف یگروپ نے حکومت سے انک ینیسیزرہنے والے سانشو یںہانگ کانگ م

 یسوسیا یمقام ئیسام شو یںبعد م یسوسائٹ یہہے۔  دی درخواست یکرنے کفراہم جگہ 

کا حصہ ہے۔ یاتروا یسے انک یصد یککا احترام ا حومیناور مر ی،بن گئ یشنا  

اہم کردار  یکتعلقات کو برقرار رکھنے کے لئے ا ینماب کے نسبوں ی ہمنے آبائ یماس تنظ

 منتقل ہوہانگ کانگ  مینلینڈرزہت سے بعد، بیا۔ ہانگ کانگ کی چین کو واپسی کےادا ک

سے  یسانشویں م 1990جو  یت،ک-ن چنی۔ چیںخون بن گئے ہ یاکا ن یشنا یسیسوگئے۔ وہ ا

 یونکہک یاحصہ ل یںم یوںسرگرم یمیہانگ کانگ منتقل ہوئے۔ انہوں نے بڑھ چڑھ کر تنظ

رہنا   یکجا الئے ان ک ی، اسڑھیں گےطرح آگے ب یاس یہے کہ دوسرے ممبرز بھ یالانکا خ

سال گزارنے کے بعد  29 یںہانگ کانگ م کرے گا۔ یداپ یاںآسان یںم انہ بات کرنےآزاد



۔ انہوں نے نہ یںشہر سے مضبوط تعلقات ہ یاپنے آبائ یکے، اب بھ یتک-ن چنیچ ی،بھ

بلکہ ہانگ  یمدد فراہم ک یںکتاب مرتب کرنے م ینسل ینسلوں ک یپہل یصرف اپنے گأوں ک

۔یمدد ک یبھ یںشہر واپس لے جا کر ان سے جڑنے م ینوں کو اپنے آبائکانگ کے خاندا  

 

 اطالع نشریات:

، سوموار   14-09-2020 1730-1800 

 )دوبارہ نشر(

،جمعرات 17-09-2020  0630-0700 

، جمعہ 18-09-2020  1030-1100 

 


