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مهيشه سككال نسس ستاوسس انسس  ،م، عبوس ححظظره وااليابراه ايكبسس دوستو هتا 
 روالوسس. كوئي نا ساهتسس هبي اححهي وات هن كرسس انسس خد ين تعريف كرا كرسس 

 
 اححهو ححهوطط" ا "ميطط تو ككهنو هشيار ححهوطط، ميطط تو سككال كرت

 
و نا ساهتسس اححهي وات كرسس، تككهنا خوش مزاج سككال دوسبيجا دوست، حامت 

مدد كرسس انسس سكون ْاثثسس. سككال هباككي هباككي نسس اهين طرف دوسيت كروا نسس 
 ْاوسس.

 

بنايو،  programما جاوا نو  theme parkايك دن سككال دوستو نسس 
  وسس ؛"ستا و"ابراهيم نسس هن الؤجو، اسس تو ككهنمككر شبري هي كيدو هك 

حامت هي كيدو "هن امي هن كرئيسس، اهنسس خراب الككسسس" تو سككال ساهتسس نكلي نسس 
 ككيا. 



. ابراهيم نسس ما كهرا هتيا lineواسطسس  rideين  Batmanوهاطط ثثظظنححا انسس 
{ ثثظظال هتئي جاؤ تو سككال نسس دهكا ماري ماري نسس ْاككل اتين جلدي هك ميطط

جاواين كوشش كرسس ؛. حامت مسجهاوا جائي ؛ هك دهكا هن مارو سككال وار 
ككل{ ْا    ي ميطط توو"منسس وار نتهي جوابراهيم كهسس ؛ ديكهي رهيا ؛. 

دهكا  .جئيس"
مارتا مارتا   ْا  ككل ايك 

نسس زور سي  شخص 
الككي ككيو، اهنا هاهتـ  ما 

popcorn  انسس
coke  هتو انسس اكهو

       دهويل ككيو.

 

سي ما  lineنسس نسس ككهنو غصه ْايو انسس ايكدم بولوا الككو انسس ابراهيم وه شخص     
نا وه شخص  انسس  وكالواين كوشش كيدي. حامت ابراهيم ين مدد واسطسس ْاين

كري نسس معايف مانككي ليدي انسس اهنا غصه نسس هتندو كري ساهتسس اححهي وات 
 ديدو. 



 
 
 
 

حامت نا بظظتر اخالق ديكهي نسس اهين طرف دوسيت نو هاهتـ  برهايو، انسس خوش 
 هبي ْاثثي. candyهتئي نسس حامت نسس 

 

ين طرف جاوا الككا. ابراهيم عادة نا  rideدوستو وهاطط سي نكلي نسس بيجا  
مطابق سككال نسس دهكو ماروا الككو. رسهت ما تاالب سي ككـزرا تو ابراهيم نسس هتيو هك 

ميطط حامت نسس ثثاين ما ثثهينكي دؤطط ككهين مزا ْاوسسس. انسس حامت نسس دهكو لككاوا ككيو 
ي ككيو. ابراهيم زور  زور  مككر اهنو{ ثثكك ثثهيسلي ككيو انسس اسس ُخد ثثاين ما ثثر

؛. اهنسس تريتا هبي نوتو ْاورتو، مككر كوئي هي هبي  ححالئيسي مدد واسطسس 
نسس امي هك ابراهيم   ْاثثو، ثثهريي نسس جويو هبي هن. سككالهناهنا ْاواز ثثر دهيان 
جئي رهيا  ين طرف ride؛. سككال اجنان هتئي نسس بيجا  ومسيت{ كري رهي

 هتا.

 



  



 
 
 

حامت نا كان ما  ْاواز ْايو انسس ابراهيم نسس دهوندوا الككو هك ابراهيم نو ْاواز كظظاطط 
سي ْاوي رهيو ؛، انسس جلدي ْاواز  ين طرف ككيو. سككال دوستو هبي اهنا 

 ثثاححهل ككيا. 

 
ابراهيم نسس ديكها هك ثثاين ما دويب رهيو ؛. حامت انسس حذيفه ترت ثثاين ما 

دي نسس ابراهيم نسس بححاوا ككيا. بيسرا دوستو هبي بيجا مهوتاؤ نسس بالوي اليا. كو
 سككال ملي نسس ابراهيم نسس بححاوي ليدا. حامت هي ثثوححهو 

 
 "متيطط خريية سي ححهو؟ ككهربا جو هن متنسس كـئي نظظيطط هتائي، اثثنا ساهتسس

 ؛"  ءين دعا ط عموىْل  

 
  



هك ميطط تو حامت نسس نقصان ثثظظنححاوا ككيو مككر اسس تو ابراهيم هي من ما سوححو 
. اككر هي هن هوتسس تو ْاجسس مارو سوطط وماري{ مدد واسطسس ثثاين ما كودي ككي

هتاتسس. ابراهيم هي حامت نسس كظظيو "حامت هبائي منسس معاف كرجو، ميطط متنسس ككهنو 
هوسس سي كوشش  تنكك كروطط ححهوطط متيطط سككال منسس معاف كرجو، ميطط

 كريس هك سككال ساهتسس اححهي طرح سي ثثيش ْاؤطط" 
 

 دوستو ابراهيم نسس كهسس ؛ هك 

 

 فرماوسس ؛ صلعرسول اهلل   

 

 " َسك ِّـُنوا َواَل تـَُنف ِِّروا  "
 
 متيطط لوككو نسس سكون ْاثثو، اهوا هن هتاؤ هك لوككو متارا سي هباككي جائي.  

انسس اككر متيطط حامت جيوا هتئي جاسو تو متاري متارا سي هباككــتا هتا  مهيطط مهيشه
 صحبة هبي مهيطط ثثسند كرسوطط" 

 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Written by N.America Attalim Ijtima Participants  
 

Edited by: Ruqaiya BS Najmuddin, Shk Taiyabali bhai Salim 
Illustrated by: Zahra ben Shk Murtaza Badri 


