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	لب لباب:

میں بینگکاک سے ہانگ کانگ کے لئے اڑان بھرنے واال ایک جہاز کریش ہوگیا  1991
اور اور لینڈنگ کرتے وقت پھٹ گیا۔ ایئرپورٹ فائر محکمہ نے تیزی سے کارروائی کی۔ 

ان  شییر کر ہے ہیں۔کا تجربہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ  1999 ، پرنسپل فائر میں واه
پرتبادلہ ہوا تھا۔ کے اسٹیشن جن کا ابھی حال ہی میں ایئرپورٹلوگوں میں یو بھی تھے   

 

جانکاری ملی کہ اس کی گرل فرینڈ ایک یہ ہو کو  ۔ تبھیایک کریش االرم کی گھنٹی بجی
اپنی دوست اور مالزمت کے بیچ وه ٹریفک حادثہ میں زخمی ہوگئی ہے۔ ہو ہچکچایا، 

رمین کا کام پیشہ کو ذاتیات پر ترجیح دینا تھا۔ واه نے انہیں یاد دالیا کہ فائکشمکش میں 
ہیلی کاپٹر  ایک گیا جب اس کے یونٹ کوسنگین ہوہوتا ہے۔ لیکن معاملہ اس وقت اور بھی 

عالحدگی کے بعد    سال کیانھیں یہ بھی پتہ چال کہ  دوپربالیا گیا اورکو بچانے کی مہم 
ا ہے وه ہیلی کاپٹر میں ہو۔ ان کی بیوی جو ہانگ کانگ اپنے کام پر لوٹ آئی ہے، ہوسکت

  وه بھی اپنے جذبات سے ملغوب ہو گئے، اس صورتحال میں

 

خود کو قصوروار محسوس کرتے ہوئے وه مستعفی ہونے کے بارے میں سوچنے 
میں فائرمین کے ذریعہ لوگوں کی زندگیاں  1999سے کہا کہ ان ان کے بھائی نے لگے۔

ہے یہ  بننے کے بارے میں غور کرنے لگابچاتے ہوئے دیکھ کر وه خود بھی فائرمین 
حادثہ میں زخمی ہوجانے کی وجہ سے وه اپنے خواب کی تکمیل نہیں کر  اور بات ہے کہ

ت جانے کے بعد مصالحیبچ حادثہ میں  ،جوطالق لینا چاہتے تھے نے، سکا۔ ان کے والدین
 کر لی۔



کی زندگی ہی اس سے آپ کسی  ، تونےمحسوس کیا کہ جب آپ کسی کو بچاتے ہیںہو  
 نہیں بچاتے بلکہ لوگوں کے رشتے بھی بچاتے ہیں۔ واه  اور ہو دنوں نے مستعفی ہونے
کے بارے میں سوچا۔ لیکن اپنے دیگر نصف راستوں پرمفاہمت کی ان لوگوں نے اپنے 

نوکری کے مشن کے بارے میں سمجھ پیدا کی۔ ایک استاذ اورشاگر ہونے کے عالوه وه 
بن گئے۔دونوں اچھے دوست بھی   

 

 

 
 

ت کی جانکاری:نشریا  

 1900-1830،پیر، 27-08-2018

 

 (ری پیٹ)

 1355-1330، جمعہ، 31-08-2018

	0700-0630، سنیچر، 01-09-2018


