
  اردو ترجمعہ کیساتھ ٹی وی پروگرام

 

6بنا دیوار کی دنیا  –پروگرام   

 

6 قسط نمبر  

یںنہ یمعمول یرغ یکچھ بھ  

 

 خالصہ:

بیڈمنٹن ٹال گائے اور موٹی کار اپنی یونیورسٹی کے سالوں سے ہی ساتھی دوست ہیں اور 

کھیل رہے ہیں۔ گریجویٹ ہونے کے بعد بھی وہ باقاعدگی کے ساتھ مل کر بیڈمنٹن کھیلتے 

ہیں۔ ٹال گائے مذاق میں کہتے ہیں کہ وہ بونے کی نسبتا لمبے ہیں، لہذا موٹی کار، ایک 

 معذور شخص، انہیں "ٹال گائے" کہتے ہیں۔

تے رہے ہیں کہ وہ کوئی معذور ، ان کے والد اس بات پر زور دی گائے کے بچپن سے لاٹ 

شخص نہیں ہیں۔ وہ نہ تو جسمانی اور نہ ہی ذہنی طور پر معذور ہیں۔ دوسرے لوگوں سے 

ہیں، لہذا ان کی زندگی بھی معمول پر رہنی  نارملہونے کے عالوہ، وہ  قد میں چھوٹا

 چاہئے۔

" بار پھر خود سال کے ہوگئے ، انہیں ایک  20"معمول کی زندگی" یہاں تک کہ ٹال گائے 

دعوت  انہیں ہانگ کانگ کی پیرا اولمپکس ٹیم میں شامل ہونے کی -کا سامنا کرنا پڑے گا 

ہے۔ یتابدل د یزندگ یہے، اور "معذور شخص" کا انجان نام اچانک ان ک یگئ ید  

ٹال گائے کے پاس اس  ی۔ پھر بھیک یتحما یک یتشمول یںم یمٹ یان کے باس نے ان ک

 یراچھپائے کہ انہوں نے پ یقتحق یہہے کہ وہ اپنے والد سے  یںراستہ نہ یکے سوا کوئ

 یںکے لوگ مل کر لطف اندوز ہوتے ہ یتہے۔ مختلف قابل یاحصہ ل یںم یتاولمپک ترب

۔ ٹال گائے ماحول سے متاثر ہوئے۔ اور یںکے لئے اپنا شوق ظاہر کرتے ہ یڈمنٹناور وہ ب

گے، ان کا  یںچھپا کے رکھ یتترب یرالمپکد سے پاگرچہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے وال

۔یاہوگ افشاءراز اتفاقاً ان کے والد کے سامنے  یہ  



کار  ی۔ تاہم، موٹیںپر عمل کرنے پر مجبور ہ یاتہدا یبار پھر اپنے والد ک یکٹال گائے ا

اور بہتر ہوگا کہ وہ فرار نہ ہوں،  یں،ہ یںنہ ٹےہے کہ وہ اب اتنے چھو یادال یاد یںنے انہ

پہلو گزارنے  یزانگ یرتکا ح یزندگ یاور "معذور شخص" ک یںکر یمکو تسل یسچائ یکنل

۔وںہ یارکے لئے ت  

 

 اطالع نشریات:

، سوموار   22-02-2021 1910-1935 

 )دوبارہ نشر(

،جمعرات 25-02-2021  0630-0700 

، جمعہ 26-02-2021  1030-1100 


