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	لب لباب:

زندگی نازک ہے۔ جب زندگی خطرے میں ہو، بچائے جانے کا بہتر موقع اس وقت ہوتا 
 ہے اگر طبی عالج فوری طور پر دستیاب ہو۔

 

انہوں نے اپنے والدین کو ایک سڑک حادثہ میں  ،تھےبّچے  جب طبی معاون آه سنگ
جا رہی تھی، ہ پرحادث جائے ، جو اُن کی مدد کے لئےایمبولیشن کو ایککھودیا کیونکہ 

جس کی وجہ سے تاخیر ہوگئی۔ اس لئے  زخمیوں کو  روکے رکھا ایک منی بس نے
اُنھوں نے جتنی جلد مکمن ہوسکے عالج مہیا کرانا آه سنگ کا مشن بن گیا ہے۔ 

پّکہ اراده کر لیا ہے۔ ۔پر نیم طبی بننے کا  موٹرسائیکل  

 

دونوں کو نئے خطے میں ایمبولینس انہوں نےاور آه نے ساتھ میں ٹریننگ حاصل کی اور 
ڈپو میں تعینات کیا گیا۔ دونوں میں دوستی پروان چڑھتی گئی اوردونوں شادی کے بندھن 
میں بندھ گئے، ترقی ملی رہنے کا مکان دیا گیا اور پہال بچہ ہوا۔ آه شنگ نے پہلے شادی 

 کی لیکن آه وائی کو اوالد پہلے ہوئی۔

 

سنگ تاہم  کے لئے پُر اُّمید ہیں،ہے اور دونوں والدین بننے  آہسنگ کی بیوی آہلنگ حاملہ
جو بار بار ہونے ہے اورآه لنگ،  جاتابّچے کی جان بچانے کے لئے بُالیا  الوارثکو ایک 

آه وائی اور ان کی بیوی  ، اپنا بّچہ کھو دیتی ہے۔یںہ یشاناسقاط حمل سے پر یوالے فور
۔ جیسے ہی دونوں اپنے نقصان سے یںے ابھارتے ہکے لئ ینےان کو بچہ گود ل انہیںآه یی 



اور کارگزار جاتا ہے  یاکا اہل قرار دپیرامیڈک موٹرسائیکل کو آه سنگ اُبھرے،  ابرے
 ۔ہے یجات یک یتقررسینئر ایمبولینس مین کے طور پر 

 

آه وائی نے بھی یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کر لی اور پروبیشنری ایمبولینس افسر 
امتحان میں کامیابی حاصل کرلی۔ دونوں دوست ہنگامی طبی کےلئے تقرری  بننے کے

ریپڈ رسپانس وہیکل اور دوسرا ایک عالج کے کال پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہیں، 
 اپنے پیرامیڈک موٹرسائیکل پر۔

 

جس کام کو ایک محدود وقت کے اندر انجام دینا ہو اس میں کچھ خطرات شامل ہوتے ہیں۔ 
ہوگیا۔ انہیں دماغی صدمہ پہنچا۔ حادثہ  پرسڑک  ،ایک کال پر جانے کے دوران آه سنگ کا

ُ مہینوں آرام اور ٹھیک ہونے کے بعد  نے دوباره کام شروع کیا۔ وه ذہنی دباو کا نھوں ا
جب انہیں ہلکے ایمبولینس پر کام کرنے کے لئے ڈاال جاتا ہے۔ انہیں احساس ہیں۔ شکار 

کر سکتے ہیں ا ہے کہ وه اب اس مستعدی سے کام نہیں ہوتا ہے کہ ان کا دوست سوچت
منفی سوچ کے سینییر اب ان کی آه وائی کرتے آ رہے ہیں۔ جس طرح کہ وه پہلے سے 

 سے باہر نکلنے کے لئے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جب ان دنوں کو ایک ساتھ ایک بڑے
وه ی تو ایک بار پھر حادثہ پر بالیا گیا جس میں ڈبل ڈیکر بس حادثہ کا شکار ہوگئی تھ

 دونوں ساتھ مل کر اپنے بہترین کام انجام دینے اور زندگیاں بچانے میں کامیاب رہے۔
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