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بسس ُجروا هبائيو  هتا  انسس بيوسس   عمار انسس ْامر
بيوسس نا ححظظرا . ورس ين هيت 9ين عمر 

. ايك جيوا  مككر  اخالق بلكل الكك هتا
عمار ككهنو شور كرتو   انسس بدمتيزي سي وات 

ْامر مننتائي انسس نرمائي سي وات .  كرتو
 .كرتو





هتورا دن ما هي بيوسس نو  ورس ْاوا نو هتو  
بيوسس هي ككهين خوشي سي اذن نا كارد 

بنايا،  ْامر هي كارد ككهنو صفائي سي بنايو   انسس 
عمار نا كارد ما صفائي نويت، بيوسس هي  

 . ثثوتانا دس، دس دوستو     نسس اذن ْاثثا





. ثثاريت نو دن ْايو   ْامر ككهر ين تـزين كيدي
عمار  هي هبي تـزين كيدي مككر ساهتسس ككهنو  

ثثورا  كمره ما كححره هتئي ككيو،  . كححرو كيدو
هبائي ححلو اثثنسس "جيوارسس ْامر هي كهيو هك 

تو عمار هباككي ." ملي   نسس كححره ُاهتاوي لئيسس
 .ككيو





ورس نو دن ْايو بيوسس نوا كثثٌرا ثثظظين دروازه 
 .ثثر كهرا رهي دوستو ين انتظار كرسس ؛

عمار ديكهسس ؛ هك ْامر نا دوست اححها اححها 
هدية لئي   نسس ْايا ؛  انسس اهنا  تو كوئي 

عمار    زور    سي غصه . نتهي ْايا{ دوست
مارا كيم كوئي دوست نتهي "ما كهسس ؛ 

 "ْايا؟





عمار سككال دوستو     نسس فون كري نسس ثثوححهسس 
؛ هك متيطط مارو  ورس هبويل ككيا؟ دوستو  

كهسس ؛ هك متيطط مهارا ساهتسس زور   ما وات 
كرو ححهو   انسس مهنسس ستاوؤ ححهو  هت سي مهنسس 

ْا سين  عمار   ككهنو ُاداس هتئي .نتهي{ ْاوو
 .ككيو





عمار     نسس ككهنو خراب الككو    انسس اهنا بستر ثثر  
جئي رووا  الككو، امي سوححسس ؛ هك منسس هبي 

دوستو جوئيسس ؛، هدية ؤ جوئيسس ؛، 
 .ورس مناوؤ ؛





واسطسس اوثثر اهنا كمره ما  ْامر اهنسس مسجهاوا
ْامر  كظظسس ؛ هك متيطط فكر هن كرو ... ككيو

مارا دوست متارا دوست ؛، ميطط مارا 
مككر . كريس shareهدية متارا ساهتسس 

متنسس متارا دوستو سي معايف مانككوي  
 .ثثرسسس، انسس نرمائي سي وات كروي ثثرسسس





عمار اهنا دوستو     نسس فون كري نرمائي سي 
وات كري معايف مانككي انسس ورس واسطسس  

 .ُباليا سككال نسس ثثاححها





عمار نا دوستو هدية لئي   نسس ككهر ثثر ْايا انسس 
 . بيوسس نسس مبارك بادي ْاثثي





انسس    عمار خوش هتئي ْامر    نسس ككلسس لككايو
هك هوسس ميطط بد متيزي نظظيطط كروطط  كظظيو

 !انسس مهيشه نرمائي سي وات كريس



 



Written  & illustrated by:  Fatema Sh Mustasir Saifuddin, Murtaza Mustafa Usuf, Mohammed Mustafa Tambawala, Insiyah Ali  

                                             Shakir, Rukaiyah Sh Taha Hussain 

 

Edited by:  Ruqaiyah BS Najmuddin, Sh Tayyeb Salim, M Abbas Husain Antaria, Farida Sh Fakhruddin Attar 




