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	لب لباب:

۔ فائرمین کو آگ سے لڑنے اور مصیبت میں پھنسے لوگوں کو نکالنے سے جوش آتا ہے
ان میں سے کسی آدمی کو خون نکل ڈالتے ہیں۔ وه لگاتار خود کو پُرخطر صورتحال میں 

ی سکتا ہے لیکن وه آنسو نہیں بہاتا۔ کام کے دباؤ کو یا نظرانداز کر دیتا ہے یا اپنے اندر ہ
ر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔دبالیتا او  

 

کرتاسینئر اسٹیشن افسر واه نے نوٹس  ہے کہ ایک ہفتہ قبل ہنگ فیٹ انڈسٹریل بلڈنگ میں  
۔ مینگ یںہ یںم یشانیپر یبھ یابھ ینگم یناس کے سبب فائرم لگی آگ میں جو کچھ ہوا

کی  واهاین او ،ایس ایس ٹی سوچتے ہیں کہ کیسے وه،ان کا ساتھی ٹونی، ما، اور کونن 
 سب یہکے لئے  ینآگ بجھاتے وقت فائرمفلیش اوور میں پھنس گئے تھے،  قیادت میں،

ہے کہ  یہوت یدشد یاتن یگرم یاس وقت ہوتا ہے جب آگ ک یہ۔ خوفناک ہے یادهسے ز
 یواقع ینہے اور فائرم یاچانک آگ لگ جات یںم یسوںگ یروں بشمول آتش پذ ماد یرآتش گ

یںھر جاتے ہگ یںلپٹوں م یآگ ک .   

 

مل  آگ کے منظرکے بعد  چار مالزمین کے الپتہ ہونے کی اطالع ملی۔ ان میں سے تین 
، ایس ایس ٹی این اور چوتھے کی تالش جاری ہے۔ جب فلیش اوور اچانک ہوتا ہےگئے 

دیتے ہیں۔ ٹونی اورما الپتہ ہوجاتے ہیں اورمینگ ُحکم کا نکل جانے کو سب واه  او
ان لوگوں کو بچالیا جاتا ہے،  آخر کار ہیں تالش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔اورکونن کو ان
شدید طور پر زخمی ہو جاتے ہیں۔لیکن دونوں   

 



گ افسر اے یو یینگ جائے حادثہ پر کمانڈ لینے کے لئے آتے ہیں۔ چونکہ آ سینئر ڈویزنل
اچانک سے جن  ،ہے اورخطرناک مادے جگہ پر ملے ہیں پایا جا سکاپر قابو نہیں 

ایس ڈی او اے ےو ینگ پوری عمارت کو خالی کرانے اس لئے،کا خطره ہے، دھماکوں 
مالزمین آگ میں جلنے  بکا حکم دیتے ہیں۔ تاہم صورتحال اس وقت نازک ہوجاتی ہے ج

 کے خوف سےعمارت کو چھوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں۔

 

یں فائر فائٹنگ م ،یمآگ لگنے کے ایک ہفتہ بعد فائر سروس کی اسٹریس کاونسلنگ ٹ
اسٹیشن کا دوره کرتی ہے۔ آگ  ،حصہ لینے والوں کو کاونسلنگ مہیا کرانے کے لئے

لگنے کی وجوہات کا پتہ لگانے اور فائر فائٹنگ آپریشن کے دوران اچانک کیا ہوا جس 
یا اس کا پتا لگانے کے لئے ٹسٹ بھی ک ،کی وجہ سے فائرمین ٹونی کوما میں چلے گئے

 جاتا ہے۔

 

تاہم اس کے بعد کی تفتیش اوربھی  اہم ہوتا ہے لڑنا سب سے زیادهلگتی ہے تو جب آگ 
 ،ضروری ہے تاکہ مستقبل میں آگ لگنے کے واقعہ سے بچایا جاسکے۔ کیا اور کیوں ہوا

اس کے  ،یہ سمجھنا بہت اہم ہے لیکن اس کے بعد کے جس نے آگ سے لڑائی لڑی ہے
 جذبات سے نپٹنا بھی بہت اہم ہے
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