
  اردو ترجمعہ کیساتھ ٹی وی پروگرام

 

میرا آبائی شہر –کانگ کی کہانیاں ہانگ  

 

  10قسط نمبر

 ہوں تائشانیمیں 
  

 خالصہ:

کے  ینٹونیز" کی" اور "سان فرانس سے تعلق رکھنے واال بوڑھا آدمک گئےب پار یا"در

جو، چنگ خاندان کے راج کے آخری  جاتا تھا یاکرنے کے لئے استعمال ک یانلوگوں کو ب

دور اور عوامی جموری چین کی شروعات میں، بیرون ممالک کان کنی ریل کی پٹریاں 

بندرگاہ دور دراز  یک پانی یمقام اور گہر یتائشان کا ساحل بنانے کا کام کرنے جاتے تھے۔

جسکی وجہ سے تائشانی نسلوں کو کامیابی سے  یں،ہ راستہ یرتقد ے لیےک ے عالقوںک

۔آبائی گھر سے دور روزگار مال  

 

 1.3 یبا  تقر یںم یاشہر ہے۔ دن یآبائ یینی لوگوں کاچ یمملک مق یرونکا پہال ب ینتائشان چ 

 یادہسے ز یآباد یتعداد مقام یہ، یںہ ینیچ یمملک مق یرونب یادہ تائیشانی نسادسے ز ینمل

 ہے۔

گأوں،  ینل ینگفک ھ یسن وائ یں،النگ میون  -گاؤں ہے یشانیتا یکا یںہانگ کانگ م

، اور ڑھےجو وہاں پلے ب یونگ،ہے۔ تھامس  یاہوگ یادہسے ز یصد یجسے قائم ہوئے آدھ

وہ بچپن  یںکا مکان جس م ینٹوںا یلی۔ اگرچہ نیکھا ہےد ہوتے گاوں میں تبدیلیاںانہوں نے

 سالہ 100 ے آباؤ اجداد کیوال بن چکا ہے۔ وہ اپن یکطرز کا ا یرہتے تھے اب مغرب یںم

ہوگئے۔ یابکام یںمحفوظ کرنے م یںکتاب م یککو ا یختار جنیاتی  

پڑھتے تھے۔ انکے  یںاسکول م یوہ ساتھ پرائمر یںکے دوست ہ یونگن، تھامس یچ یمول

یں ہونے گأوں م راسٹو ینیچ یملک یرغ- یدوکان کھول یانے کیواحد کرکی دادا نے گأوں 

یہ  یںم یسرپرست یک یہاتیوںد جب سڑک بن رہی تھی تو ہے۔ گواہ رہاکا  یلیوںتبد والی 



ہے تو اس  دکان  یاشہر جانا آسان ہوگ چونکہ اب ی۔بن گئ ینٹینکارکنوں کے لئے ک میراتیتع

کے ساتھ  مکان یآبائ یخاندان ک ین۔ اسے بازار کے پالزہ سے نکال کر چبند ہو گئی ہے

ن نے  اپنے مرحوم والد سے کئے یچ یلمہے۔ و یاگ یامنتقل کرد یجگہ پر بھ غیر نمایاں یکا

کو اکٹھا کرنے کے لئے جگہ  یوںکو پورا کرنے کے لئے "پڑوس کے رہائش وعدےگئے 

ہے۔ یکوشش ک یپور یاور اسٹور چالنے ک "فراہم کرنے  

 یاملک کام ک یروندونوں نے ب ونگین، اور تھامس یچ یلمطرح و یک یوںبہت سے تائشان

کو سنبھاال،  یکٹریسال تک کار ف 17سال کے تھے  45گئے جب وہ  یقہہے۔ وہ پہلے افر

 ی۔ اسیاد کھو کو بچپن یٹوں کےپر چڑھنے کے لئے اپنے ب یڑھیس یٹانہوں نے کارپور

وہ  یونکہک یاکام ک یںم یورپدوران ہانگ کانگ واپس آنے سے پہلے انہوں نے کچھ سال 

پائے۔ یںڈھل نہ یںم یزندگ یمقام  

 یونکہجانا پڑے گا، ک یںملک کام کرنے نہ یرونکو ب یوںکہ اب تائشان یںدونوں کہتے ہ وہ

 یتائشان یں۔ بہرحال ،کے بہت سارے مواقع موجود ہ یترق یںم مینلینڈاب ہانگ کانگ اور 

کھڑے  یں۔ شہر میںہبدستور برقرار احساسات  یشہر کے لئے جذبات یلوگوں کے اپنے آبائ

گھر  ینے اپنے آبائ ینیوںچ یمملک مق یرون۔ بیںثبوت ہبولتا تعداد اس کا  یک ٹاورںمضبوط 

نے اپنے  یوں۔ اس کے بعد ،رہائشیا ہےاہم کردار ادا ک یںم یخوشحال یکر اس ک یجبھ یسےپ

 یگزند یٹائرڈر یماب ن دونوں یہگھر کو چوروں سے بچانے کے لئے مضبوط ٹاور بنائے۔ 

گھر واپس  یاپنے آبائ فکروں سے آذادی درکار ہوتی ہے تو یںاور جب انہ یںگزار رہے ہ

۔اتے ہیںچلے ج  

 یںبچپن م ینیک ہسال یسہے۔ ت یںعادت نہ یگھروں کو لوٹنا صرف بوڑھوں ک یاپنے آبائ

شہر)ژونگشن( جاتے تھے، اور  یوالدہ کے آبائ یرشتہ داروں سے ملنے کے لئے اپن

جب انھیں  کی دہائی میں تھے 20گھر ہے۔ وہ  یان کا آبائ یہسوچتے تھے کہ  یہی یشہہم

۔نے کا پتہ چالجڑ سےتائشان  یںجڑاپنی   

 گھر یآبائ یان سب کے پاس اپن  ی،بھ والدہ ی( انکندانی ہیںاور ساس )شو یویب یاس ک

شان  یکے تائ یڈریشناس لئے، انہوں نے ہانگ کانگ ف یں؟نہ یوںپاس ک انکے یکنل یں،ہ

گھر مل جائے۔  یآبائ انکا یںانہ یدکہ شا یںم یداس ام یک یاراخت یتشمول یںم یشنا یسوسیا

اور  ینیرہتے تھے، ک یںانکے خاندان والے، انکے دادا کے زمانے سے ہانگ کانگ م

 یک ؤاجدادآبا یاپن یان کے والد کو شروع سے ہ چونکہہوئے۔  یداپ یہاںوالد دونوں انکے 

ی ستم ۔ قسمت کیںکام کر رہے ہ یہ یاب خود ہ ینیتو ک ی،تھ یںنہ یدلچسپ یںتالش م



پہلے سے  یں،نام استعمال کرتے رہے ہ یکے دادا جعل انپتہ چلتا ہے کہ  یہ یں، انہظریفی 

گے؟ پائیںتالش کر  یںجڑ یوہ اپن یا۔ کیتھ ئیآگ یشپ ئی دشوارین یکمشکل تالش کو ا یہ  

اسکا  یاعمروں کا فاصلہ ہو  یانگھر ہوتا ہے۔ چاہے پھر انکے درم یکا اپنا آبائ یکہر ا

 طرحکے عالج کے  یلوگھر یماری کے بایک طرح سے  تالش ینہ ہو۔ اسک یسراغ ہ یکوئ

ہے۔ یکام کرت  
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