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	لب لباب:

 بڑھا، ، ایک فی الواقع جراته سار آگے ناقابل تسخیرمشکالت کی طرف سے بہادر نڈر، لو
ه خوف میں مبتال ہوسکتا ہے. فائر فائرمین کو بھی خوف کرنا پڑتا ہے جب و شخص مند 

فرائض کی انجام دہی کے لیے زندگی بچانے کی خاطرشدید آگ میں جاتے ہیں. سینئر 
ے ایک سانحہ سال پہلے ہونے وال 14آفیسر لی ایک تجربہ کار فائر فائٹر ہے. لیکن انھیں 

جاتا ہے، اسے اس کی یاد  پر افسوس ہے. ہر دفعہ انھیں آگ بجھانے کی ڈیوٹی پر بالیا
 دالئی جاتی ہے۔

 

ایک ری سائیکلنگ اسٹوریج سائٹ میں زبردست آگ پھیل گئی ہے. لی کمانڈ میں ہے. 
روکی فائر مین، ہین اور ان کے ساتھیوں کواس آگ کو بجھانے کے لیے جانے سے پہلے 

نی کے ذریعہ کو تالش کرنا ضروری ہے. ہینکے بچ نکلنے کا راستہ تنگ ہے اور لی پا
نے اسے بتایا کہ  آگ بجھانا طویل فاصلہ چلنے کی طرح ہے، اس میں برداشت کی 

 ضرورت ہوتی ہے.

 

لی اور ہین ایک رہائشی عمارت میں ایک شکایت کی تحقیقات کرتے ہیں. وہاں ان میں 
یونٹس میں تقسیم کیا گیا  5ائی ہوجاتی ہے. اس کے فلیٹ کو ہین کے دوست، لنگسے لڑ

ہے. دیگر کرایہ داروں نے تنگ راستوں میں تمام قسم کے کاٹھ کباڑ کو ڈال دیا ہے. ان 
میں سے ایک، فنگ نے اپنے سامان کو سیڑھی پر رکھ دیا ہے جس سے آگ سے بچ کر 

 بھاگنے واال راستہ بند ہوگیا ہے۔

 



ایک فائر مین نے آگ سے اسے بچا لیا تھا لیکن اس کی ماں کو  جب لنگ  بچیتھی، تو
نہیں بچایا تھا. ان کےافسوسناک حادثہ کی یاد ایسی ہے کہ ان تمام سالوں میں  لی کو یہ 

 بار بار یاد آتا رہتا ہے. ہین کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دوست یہ لڑکی اب بالغ ہوچکی ہے.
ں تو، لنگ اس سے کہتی ہے کہ وه جانتی ہے کہ جب لی اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہی

اس نے اپنی پوری کوشش کی اور اس نے کبھی بھی اس پر الزام نہیں لگایا، اور یہ کہ 
اس کی ماں شکر گزار ہوں گی کہ اس نے اپنی زندگی میں سب سے قیمتی چیز، اپنی 

 بیٹی  کو بچایا. لی کو اس کے الفاظ سے تسلی ملی ہے۔

 

رت میں آگ لگی جس میں لنگ رہتی ہے. لی اور ہین کو آگ سے لڑنے ایک رہائشی عما
کے لیے کہا جاتا ہے. عمارت میں غیر قانونی تبدیلی آگ بجھانے کے آپریشن میں رکاوٹ 
ہے. لی اور ہین لنگ کو بچالیتے ہیں لیکن انھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی دادی اب بھی 

حادثہ کی یاد لی کو  مہمیز کرتی ہے کہ  سال پہلے  ہوئے  14اندر پھنسی ہوئی ہے. 
اسے بچانے کے لیے آگ میں کود پڑے۔  وه اسے ایک ایل پی جی سلنڈر دھماکے سے 

 بچاتا ہے اور بے ہوش ہوجاتا ہے. صورت حال تشویش ناک ہوجاتی ہے.
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