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 مشکالت کو مات

 

 خالصہ:

اس تو، آپ کو  یںچاہتے ہ تک پہنچنا پتھر اونچے یچڑھنے کے دوران، اگر آپ کس ٹیلے

۔۔۔ضروری ہے جسے آپ نے سختی سے پکڑا ہوا ہے چھوڑناپتھرکو   

اور کوچ  یتھلیٹپہاڑ پر چڑھنے والے ا یہانگ کانگ کے سب سے اوپر ینہو ہ یونگ

 یامفلوج کرد یںحادثے نے انہ یفکٹر یکعروج پر تھا، ا یریئرک یلتھے۔ جب ان کا کھ

۔یتھ یاچانک رک گئ یزندگ یک الڑیکھ یکا یتھا، اور انک  

حادثے  ینطرح اس سنگ یک یشہوہ ہم یں،نظر م یدوستوں اور طلباء ک یوی،ب یک ینہو ہ

کہ انہوں  یںتک کہ وہ اتنے بہادر ہ یہاں۔ یںطرف مثبت رہتے ہ یک یزندگ یکے بعد بھ

۔یاکو قبول کرکے اس کا سامنا ک یمعذور ینے اپن  

کرنے کا استعمال  یئرچ یلاور وہ یںہونے کے لئے سخت محنت کرتے ہ یکٹھ ینہو ہ

کو اپنے  یویب یتک کہ وہ اپن یہاںاسپتال سے فارغ ہونے کے بعد،  یں،ہ یکھتےس یقہطر

 یزندگ یمستقبل ک یان ک یاورساتھ ہ یںمدد کرتے ہ یبھ یںبھال کرنے م یکھد یک یٹےب

طرح طرح کے چھوٹے  یںکو اس عمل م ینہو ہ اگرچہ۔ یںمنصوبہ بناتے ہ یکے لئے بھ

 یونکہک یںچھوٹے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ان سب پر قابو پانے کا انتظام کرتے ہ

تھے۔  یکھالڑ یکجب وہ ا یتھ یہوئ یارجو اس وقت ت کےاندر ایک مضبوط جان ہےان 

۔سب مطمئن ہیں لہذا،   

محسوس کرتے  حالاور شکست  پریشانمحفوظ،  یراپنے آپ کو غ یقتدرحق ین، ہو ہمگر

۔س کا اندازہ نہیں ہے کو ا یکس لیکن یں،ہ  



سے لے کر اہم امور تک  مسائلمختلف  یںم یزندگ یروزمرہ ک یسےج یزیںچ یمعمول

امداد پر انحصار  یکو دوسرے لوگوں ک ینکفالت کرنے کے لئے ہو ہ یاپنے کنبہ ک مثالا 

۔ وہ اس سوچ پر یںپراعتماد اور قابل فخر رہے ہ یشہہو ہن ہم یں،م یکرنا پڑتا ہے۔ ماض

بہر حال ، اس  ۔نےاپنی قسمت خود بنانا ہےانہوں ے تھے اس یقین کیساتھ کہ ثابت قدم رہت

چڑھنے  ٹیلے پر آیا انھیںکہ  شبہ ناقابل برداشت ہے اور انہیں یواقع یہبار اس کے لئے 

چاہئے۔ یرندوبارہ شروع ک ینوکر یپران یسے اپن یثیتح یکے کوچ ک  
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