
  اردو ترجمعہ کیساتھ ٹی وی پروگرام

 

زمینسرمیری  -ثقافتی ورثہ   

 

2 قسط نمبر  

تالش یآباؤاجداد کشانزی میں   

 

:خالصہ  

"پہاڑوں اور سمندروں کے  یواقع، ماؤنٹ ھوشن کا ذکر پہلے ہ یںصوبہ م یشانز

کہ  یںرکھتے ہ یقینتک  یہاں یانہوتا ہے۔ چنگ خاندان کے اسکالر جانگ ت یںکالسک" م

کے خاتمے  یخانہ جنگ ینیچ یں،م 1949ہے۔  یکسے ا یںکے گہواروں م یبتہذ ینیچ یہ

 یپہاڑ ہوشان ک  ،تک پہنچنے کے لئے یچوٹ یلشمانے  یآرم یشنلبر یپلزطرف، پ یک

کو بعد  ی۔ اس پگڈنڈیاکا استعمال ک یوںعمودی چٹانوں پر چڑھنے کے لئے بانس  اور رس

۔یاگ یااوور روٹ" سے نامزد ک یکٹ یلیجنٹاور اسے "ماؤنٹ ہوشن کا انٹ یاگ یاہموار ک یںم  

 

 یدائشجائے پ  یاولڈ تون ک یینحوا یہشوانجقوان گأوں، جو پہاڑ کے آس پاس واقع ہے، 

راک اور رول" کہا جاتا ہے۔  کاطرز ینتر یمقد یک ینجسے "چ یقیموس یقسم ک یکہے، ا

کے  یوںہان خاندان کے کشت یہے کہ اسے مغرب یاگ یاسے اس بات کا اندازہ لگا یسرچر

نمائندہ  یورثہ ک یناقابل قبول ثقافت یکے قوم یناس کو چ ہ۔  اگرچیاگ یاک یارکہنے پر ت

 یکم یشکل کو افسوس کے ساتھ وارثوں ک یفن ک یمہے، اس قد یاگ یاشامل ک یںفہرست م

قسمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یمانہبہ یوجہ سے کھو جانے ک یک  

 

 یکھدائ یانسانوں نے ان کو رہائش کے طور پر استعمال کرنے کے لئے غاروں ک پہلے

۔ یکسہوم کمپل یوک یککا گھر ہے۔ ا جاگیر خاندانما  یانان یںکے شمال م یانگجیاگوو۔ یک

ہے، صحن  یاگ یاک پرترتیب دیا"کی شکل ، چار چھپے ہوئے، چھ خانوںمنکشفاسے "پانچ 

سے  یثیتح یرہائش گاہ ک یمعتبر خاندانوں ک یںم شاہی دوررہائش گاہ چنگ  یںکے غار م



 یشنلبر یپلزپ یںم یادتق یک زرے تونگکے دوران، ماو اندرونیجنگ ینی۔ چیتھ یکام کرت

۔یتھ یگئ یک یناتتع یہاں یبھ یآرم  

 

 منگ اور چنگ  یہ۔ یںہ رہے کرتے گزاراپر  ےکے باشندے ہزاروں سال باجر یاولوس پالت

 یسے بچنے والے اناج ک یخشک سال یہتھا۔  ینخراج تحس یشاہ یکے لئے بھ شاہی دور

ہے۔  یجا سکت یکاشت ک یںخشک آب و ہوا م یک یکاؤنٹ یزھیواحد فصل ہے جس سے م

 یپر کہ ان ک یداس ام رہے، کرتے ظاہرہسے استقامت کا م یخاموش در نسل نسل  کسان

 اوالد کے لئے راستہ نکل سکے ۔

 

مناظر نمائش کے لئے  یبو غر یبمنظر کے عج یسطح  یچےکے ن یاودوران، پالت یاس

لہراتے  یںہے اس م حجم جتنا نما کوولون کے یرہکا عالقہ، جو جز ینڈفارمل ینڈل یاڈنکس یں،ہ

 یچجاسکتا ہے۔ ب یاپا یںم یکاؤنٹ ینبیئنجس کو ج یں،سرخ رنگ کے پتھر کے خطے شامل ہ

 یڈونک ینگبیانج -شاہکار ہے  ایکجاتا ہے جوکہ فطرت کا  یاک یشپ صتہوار رق یکا یںم

کے لئے راغب  یکھنےکس طرح نوجوان نسل کو اس ہنر کو س یونانرننگ۔  وارث جانگ 

یں؟کرتے ہ  
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