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Get out. I don't want to see your face ever again.
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When Life Begins
English Translation of Abu Yahya Famous book

Jab ZindagiShuruHo Gee

  A Book that created ripples through out the orld

  A Writing that was read by Millions

  A Book that changed many Lives

  A Writing that has become a Movement

  A Comprehensive sketch of the World and Life in 

     Hereafter in the form of an interesting Novel

  A Book that will strengthen your Faith in God and 

     Hereafter

  The first book of its kind in the world of Literature

For more information, please call:

(92)-332-3051201

(92)-345-8206011
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Please visit our websites to read the articles and books of Abu 

Yahya online for free.

www.inzaar.org

www.inzaar.pk (Urdu Website)

 Join us on twitter @AbuYahya_inzaar

Join us on Facebook

Abu Yahya Page: www.facebook.com/abuyahya.inzaar

Abu Yahya Account: www.facebook.com/abuyahya.jzsh

Inzaar Official Page: www.facebook.com/inzaartheorg

Whatsapp Broadcast list: Send ‘INZ’ to +92-334-1211120 from

Whatsapp (Daily Msg Service-Broadcast Lists – No Groups)

Join us on Youtube @ youtube.com/inzaar-global

To get monthly books, CDs/USB and Inzaar's monthly magazines 

at home anywhere in Pakistan, contact # 0332-3051201 or 

0345-8206011

To participate in online courses, visit 

www.inzaar.org/online-courses/

To get any other information, email to globalinzaar@gmail.com

Our material in audio form is available on USB/CD
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