
 کتاب کالن  به کودکستان

أن ستر کتیو نه کؤدکستان  

ښ -آ   



 کتاب کالن  به کودکستان

أن ستر کتیو نه کؤدکستان  

ې -ص   



 هللا)ج( ا
 ا ا ـا 



ڤه انسان و ڤه مݢي هللا )ج( ذاتي أست که 

دنیا و موجؤداتأف پیداي کري. نماخ 

(أن حس پنجگانه: چام، جانسانأف هللا)

غؤي، فسکه، الست و زڤیگ لیي، که 

وینأم، نغؤیأم، ببؤیأم، حس کنأم و بچشأم و 

.مثل ڤزانأم ڤه هللا)ج( یؤ و بی  



 آ
 آدم



ڤه آدم خداوند)ج( أن بخاطری پیدا کري که ڤه 

عبادت ژاوأن کیند، همیشه غأشي ارگي انجام دیلد 

تا أم ده دنیا و آخرت کامیابي نصیبش اي. خداوند

أن واده لیي که مومن واقع فرمي و  )ج(أن نه آدم

أن نه مردم  غأشي ارگي انجام دیلد و فایده ژاو آدم

 و دینأنش رسي جأی ژاوأن ده جنت أست.



 أ
 أرغؤغ



أرغؤغ داراۍ ویتامین أست که استفاده کرایش نه 

أن خیلي مفید واقع اي. أمچنان ده عیدأف مردم  انسان

په أرغؤغأف بازي کنأت، جنگ درایأت و غیلي 

کنأت. أر کیېم که گیأشݢ. فواد یؤ غأشي آدم ڤیه. وه 

ڤه بازي کرا ژه أرغؤغأف جاند بلېت ڤیه. ده أر بازي 

زیاد أرغؤغي ایست و خؤش ڤیه. بازي ژه أرغؤغأف 

أن خؤش الرأت.  زیاد دلچسپ أست مݢي مردم  

 



 ب

 ب ب  ب  ب بهار



ده وخت بهار پا جأی سأرسڤزي و مردم نه کشت 

کارأن شان شرؤع کنأت.  بخاطر سأرسڤزي محیط و 

منطقه یشان نهال شاني کنأت،  وخت بهار مردم میله 

ایأت قأژه ݢأییأف و دوستأف یشان. ده وخت بهار 

رنگا رنگ گلي سڤزي أیأت، بهار جاند یؤ فصل 

دهنده با شکوه و نه تمام انسان و حیواناتأف  نوید

 راحت بخش أست.



 پ

 پاپ پ پـ پـ پ 



پاپ ڤه تات ژه نېنین، تاتأن و کدیڤه که مویسفید فرمي ژایأت، 

پاپ یؤ آدم قابل قدر أست که ماخ باید سخت ڤه احترام ژاوأن 

کنأم، چی که وأن ژه أر نگاأن سر ده ماخ حق لېت.  به جأۍ 

أن ضرؤرت لېت  أن أست، پاپ أن نماخ کمک نه معنوي تات

چه که وه سترأف شتی: که ڤریندي یأۍ ڤه الست ژه 

غأف غرڤ. مقصداش ژه مؤۍ سفیدأف و کدیڤه که ژه  چاستغه

 ارگأن وزایغه و نادار فرمي. 



 ث

 ثور ث ثـ  ثـ ث 



أن  ثور یو ماه ژه ساألن أست. بعد ژه ماه حمل

ایست. ڤه تؤغمأف که مردم ده زأخمأف چایأت ده 

ماه ثور سڤزي أیأت و ژه زمینأن نیأت. و یاوگي ژه 

غأف سرازیري أیأت. مردم یاوگه لیا ژه  دره

یشان شرؤع کنأت. ماه ثور یؤ بهترین  غأف مزرعه

 ماه ژه ساألن أست.  



 ت
 تات ت تـ  تـ  ت 



تات یؤ آدم محترم أست ده اپیر نه اوالدأفش. تات پا 

 پا وختوخت ڤه خوبي ژه اوالدأفش بخوایي که وأۍ 

صحت و سالمتي فرمأت و آینده ژاوأف درخشان 

فرمي. وه تات به این امید أست که وه اوالدي ده 

وخت مؤۍ سفیدي ڤه الست ژاوأن غرڤأت الخ که 

مښي ده الست ناوأن فرمأت. ماخ و ماف باید اچ 

 احترامي چیکنأم. أن بی وخت ده مقابل نه تات



 چ
 چام چ چـ چـ چ 



غأفش و نه  چام یؤ نعمت پروردگار أست که نه بنده

غأف عطا کري. تا ڤه تمام أستي  تمام موجودات زنده

که ده دنیا خداوند)ج(أن خلق کري و پیه چام وینأت و 

ژاوأن درست استفاده کنأت. مثالً ڤه کالم یا ڤه مقدس 

کتیو  ژاوأن بخوانأت، چام یؤ چیز نازک و با 

غان أست. ترین قسمت بدن انسان ارزش  



 ج
 ج جـ  جـ ج 

 جواني



جواني الخ که یؤ یاوگه وشچایا أست که ودم گییت، 

أن درست  خوشا به حال نکه ڤه که ژه دوران جواني

یش صرف نه غأشي  استفاده کري و ڤه جواني

ارگأف کري فرمي. أر کدي که ده وخت جواني 

ارگ کیند علم  و هنر یاد غریڤد ده وخت پیري 

 گي کیند.   راحت زنده



 ح
 حج ح ح ح ح 



مݢي ژنکأف و مسلمان حج عبادتي أست که نه 

مېرأف که داراۍ زیات الرت فرض أست. حج ده 

خانه خدا یعني مکه معظمه اجرا اي.  و کدیڤه که ڤه 

أن آغأۍ،  مراسم حج به جا أڤېزد دؤ باره که نه ݢأۍ

أن سکأپیرش أیأت. وه  مردم به خاطر نه مبارک باد

حاجي  ناوأف زمزم یاوگه دیلد و أمچنان جاۍ نمازي 

 و تسبیي ناوأف تحفه دیلد.



 خ

 خلیل خ خـ  خـ خ 



خلیل، جاند یؤ انسان وقت شناس أست. وه الیق شاگرد 

أست. خلیل ده صنف اش أم اول نمره أست. وه پا  

وخت ڤه کار خانگي یأفش حلي کیند، وختي که ژه 

أن چغڤد آغأۍ ده ݢأۍ رسي، نه پاوأف سالم  مکتب

یش ڤه  یشان کیند. وه ݢأیي دیلد و ژه سترأف ڤه احترام

خلیل جاند بالرت سکاو که وه با ادب و خؤش اخالق 

 أست. 



 د
 د د د 

 دزد



أن ڤه أر چیز که  دزد نه کڤه شتغه اي که وه ژه مردم

ده گیرش ژیه ڤاو ترفي. دزدي جاند یؤ خاصیت لیو 

أست.  أرکدي که ده دزدي گیر ایست طبق شریعت 

اسالمي باید جزا ویند تا نه ایدیرأف پند اي. آدم دزد 

غأفش  ده دنیا و آخرت سکأپیر نه خداوند)ج(أن و بنده

شرمنده أست. باید ماخ و ماف غأشي ارگ کنأم تا نه 

 الخ ارگأف الست چدأم.



 ذ

 ذکرهللا
 ذ ذ ذ 



ذکرهللا یؤ الیق استاد أست. وه مݢي میښ به 

أن  یش حاضر اي. ذکرهللا وخت ده صنف درسي

جاند الیق شاگردي لېت، پا وخت ڤه درسأفشان 

شان  بخوانأت. وأۍ مایه اي افتخار ژه استادأن

 أست. ذکرهللا به وجؤد ناوأف افتخار کیند. 



 ر
 ر ر ر 

 رأوسه 



رأوسه ده سأستأف و ده جنگألف زنده گي کیند،  •

وه شکل ژاوین الخ که ورگ است، أما وه لم ژه 

رأوسین کشن و ڤأنڱ أست. یؤ ضرب المثل که 

 ژایأت: رأوسین وه  لم ژه خسرأن شاهید. 



 ز
 ز ز ز 

زکات   



زکات مسؤلیتي أست که خداوند)ج(أن ڤاو نه پا 

شان به حد نصاب الزم  مسلمانأف که دارایي

رسیي و ڤه شرایطش پره کري فرمي.  ڤه لیا ژه 

أن واجب گردېندي. خداوند)ج(أن جېفتي:  زکات

 که ڤه زکات دألیت.



 ژ 
 ژرژه  ژ  ژ  ژ 



ژرژه یو قسم پرنده أست که مݢیأف ڤه ژرژه 

خؤش الرت، و أرکدي که ڤه قأقره ژاوین نغؤیأت 

أوأس کنأت که من باید یؤ ژرژه فرمي. و جاند 

مردم ڤه ژرژه نگه الرأت. ڤاوه قأتي ژه ایدیر 

 ژأرژأف جنگ درایأت. 



 س

 سأسته س ـس



سرور یؤ آدم غأشي ڤیه. یؤ میښ یه رکي شي 

طرف نه سأستین. وره یؤ ژرژه لشݢ خیلي 

غه غریڤد،  خؤشوخت شي. دلش ڤیه که ڤاوه زنده

أما وأیین پرواز کر سر نه سأستین. سرور کبدر 

جأۍ دبال شي که زیاد پخفت و موفق چشي که ڤه 

 ژرژه غریڤد. پأس چغڤد و نه المین آغأۍ.



 ش
 ش ش ش ش

 شمشیر 



شمشیر یؤ وسیله نه جنگ کراوأن أست. شمشیر 

ژه اسپنأن جؤر کنأت. ژه شمشیرأن مردم ده 

وخت جنگ استفاده کنأت. قأژه شمشیرأن أر کدي 

جنگ کرا چکرکیند. نفري پیاو جنگ کیند که 

 پألوان و شجاع فرمي. 



 ښ

 ښؤلي 



ښؤلي یؤ المه ژه منجانأن أست، ڤدیر که جنؤب 

منجان موقیعت لېت. ده ښؤلي به تعداد چهل ݢأیي 

أست و أمچنان یؤ خؤگه دأۍ المه أست. مردم ژه 

یاوگینش استفاده کنأت. یأۍ خؤگین واقیعاً ڤه 

 ښؤلي ده منجان مشهور کري. 



 ص
 ص ص ص

 صابؤن 



گي  صابؤن شتیڤه أست که ده باره نه نظافتأن ده زنده

غان رؤل مهیم لېت. اگر صابؤن چفرمي وختي  انسان

ڤه ژغأف، ڤه الستأف و ڤه ادیر شتیگأف که وزنأم 

غي چأیأت. پس صابؤن أست که پا وخت ماخ  پاکیزه

غي وزنأم و ژه مریضیأن  پیاو ڤه خسر پاکیزه

 جلوگیري کنأم.



 ض
 ض ض ض

 ضرب المثل

 یؤ تاال و

 له آشپزي 



ڤه ضرب المثل مردم ده یگان جأۍ مهیم ژایأت، 

ده باره نه بعضي چیزأف راژنأت  بعد بعضي 

هؤشیار آدمي ده باره نه رایأن که راژنأت، 

أف مردم ڤه  ضرب المثل ژایأت. پیه ضرب المثل

یؤ تاال و له آشپزي.  رایشان خالصه کنأت. مثالً 

 یا شأک نه مرغیݢین تؤفان أست. 



 ط

 طاوؤسه  ط ط ط



طاوؤسه جاند یؤ پرنده بأزیو أست. خداوند)ج(أن ڤاوه جاند  

یش لیوي أست.  به یؤ چیره خاص پیدایه کرغه، ولي وه پألي

الخ که بعضي عالمأف ده کتیوأف نوختي که شیطانأن شتي: 

وختي زه بخاطر فریب لیاوأن نه آدم)ع( أن داخل جنأت 

شیأم به شکل نه ایژأن گیأشݢأم ده پأألف نه طاوؤسین 

بپیچایأم ده جنأت لغأیم. وېس سکاو ژایأت که وه پألي ژه 

 طاوؤسین لیوي أست. 



 ظ

 ظاهیر  ظ ظ ظ



ظاهر یؤ چؤپان ڤیه. یه أر رؤز ڤیه ڤه ماألف نه 

چراگاأن ڤیند. ظاهر یؤ آدم زحمت کش ڤیه. وأن آدمأن 

جاند مال ڤیأت. یؤ میښ ظاهرأن ڤه ماألف نه چراگاأن 

پشݢه لغېنده.  ڤد. جاند خأسته شي ڤیه. ڤه خأسرسکه

ناگهان ڤه ظاهر یؤ ایژأن ده پأله څبد. یه ژه جأیأن 

وشݢاۍ ڤه پأله ترغد تا یؤ نفر پیدا شي وه ڤأۍ نه 

داکترأن ڤد. و داکترأن مایانه کر و دوا لیه که وه جؤر 

 شي. 

  



 ع

 عارؤسه ع ع   ع ع



یش  فریبا یه عارؤسه ڤیه یه ده وخت عارؤسي

مریضه شي. داود وه ڤرایش ڤیه، وأن ڤه فریبایه 

سکأپیر نه داکترأن ڤد و داکترأن ڤه عارؤسه 

مایانغه کر و ناوین دوا لیه.  فریبایه دو باره  

یشان صؤرت غرڤد و ده  جؤره شي. بعد وه نکاح

 مقصدشان رسیأت.



 غ

 غالڤ  غ غ غ غ



غالڤ یؤ حیوان گیرنده أست که مردم ڤاو بخاطر 

شان نگالرأت. تا وختي که  پاسباني نه حویلیأف

وأۍ چفرمت وه غالڤ ڤه ݢأۍشان نگه لېت. 

غي أست، ڤه پرنده ده  بعضي غالڤي جاند گېرنده

 حویلي چلکأت. 



 ف

 فیا ف ف ف ف



فیا ژه جمله اسباب مهیمأف أست. ده باره نه 

أن، آبادي جؤر کراوأن و ایدیر چیزأف  دهقاني

ژاوأن ارگ غرڤأت. اگر فیا چفرمي مردمي که 

دهقاني أست به مشکل رؤبرؤي أیأت. وأۍ به 

 شان بیدؤن فیا ادا کرا چکرکنأت. خؤبي ڤه ارگ



 ڤ

 ڤراۍ ڤ ڤ ڤ ڤ



اي. خداوند)ج(أن ژه  ڤراۍ نه أرکأی میان سر چي

یأف ڤراۍ دیلد، نه بعضي  ش نه بعضي لطفأن

دیرأف چدیلد. ڤراۍ قوت و بازؤ أست نه ڤرایأن 

أست.  که پا وخت ژه درد دل یکدیگرأن خبري

 ڤراۍ دلپري ژه ڤرایأن أست.خالصه 

 



 ق
 ق ق  ق ق

 قرآن کریم



قرآن کریم، کتیو ژه اسالمأن أست که ژه جانب 

غان نه حضرت  خداوند)ج(أن توسط جبرئیل امین

محمد)ص(أن نازل شیي، تا ڤه مردم بفهمېند که قرآن 

پاک آخیرین کیتؤ ژه اسالمأن أست، بعد ژاوأن ایدیر 

کتیو ژه جانب خداوند)ج(أن نازل چي اي. دین اسالم 

 ده قرآن کریم کامل شیي.



 ق
 ق ق  ق ق

 قؤل



وخت که نڤي وه یاوگه أر کؤ که جمع اي قؤلي 

پیداي أیأت. و ده وخت تابستان ده یگان جأۍ که 

چأغؤل فرمي وه زؤنڱگي یاوگه درایأت و بعد 

ده قؤألف آب بازي کنأت. و کأیڤه که بؤتي ده 

یش لېت کؤشش کیند که باید وه بؤتیم چألي  پأله

 چأیأت. و ڤاوأف لغېند بعد آب بازي کیند.



 ک

 کاپ ک ك  ک ک



کاپ یؤ موجؤد زنده أست که همیشه ده یاوگأف 

گي کیند. احمدأن یؤ برگک ڤیه. وه یؤ میښ شي  زنده

لب ده دریا نه کاپأف غرڤداوأن. وه کؤشش کیند ڤیه 

که زه باید زیاد کاپي غرڤم. أما یأن چېند کاپي غرڤد 

بعد ڤه برگک ده یؤ أود لغېنده و ده یؤ کوېکه بند 

اي أما وه سیم  شي. یأن خیشݢه که وه برگک اله

چي کؤشش کر که دؤ باره پیدا  پچشݢ. و احمدأن أر

 کیند ولي پیدا چشي. 



 ݢ

 ݢ      ݢأۍ



ده منجان ڤه ݢأۍأف مردم ژه ملڱغین و سکوېتأف 

گي کنأت  جؤري کنأت. زیادر مردم ده ݢأۍأف زنده

بخاطري که زمستان یخ أست. داوأف لیڤدېني 

جؤري کنأت نه نأغن کݢېڤداوأن و گرم کراوأن نه 

غي نگالرأت.    ݢأۍأن ڤاوأف پاکیزه  



 گ
 گ گ  گ گ

 گل



گل یؤ گیاي خؤش بؤۍ أست. أرکأۍ ڤاو خؤش لېت. 

شان کارأت، سکاو که  یگان مردمي ڤه گل ده حویلیأف

وه گلي ڤه حویلي خؤش بؤۍ و غأشي نجاشأت. 

أرکدي کؤشش کیند که ڤه گألف خرابي چکیند و 

ژاوأف پاوخت نگه داري کیند. گل یؤ چیز نازک ده 

 جهان أست. 



 ڱ
 أمینڱه ڱ ڱ ڱ  



أن  أمینڱه جاند یؤ میوه به مزغه أست. نه صحت

نه انسانأن جاند فایده لېت. ژه أمینڱین باید زیاد 

صاً وختیکه وه ژنکي غارگي استفاده کنأم خصو

ڤه أمینڱه مݢي مردم فرمأت باید زیاد خرأت. 

 بالرأت. واقعاً یؤ میوه بالزته أست.



 ل
 ل ل  ل ل

 الند



 الند یؤ نعمت أست که خداوند)ج(أن نه ماخ لیي.

جمشید یؤ رزگي زؤنڱگ ڤیه. وختي که یه آڤده ساله شي، 

ژأیأن یؤ میښ وه الند چاست. جمشید داو وخت جاند دري. 

وه آغأۍ ده ݢأۍ سکأپیر نه تات و نېنینش خشیه. شته که ژه 

من وه الندم چاست! بعد وه تات و نېنینش شتأت: تشویش 

چکن! أر انسان وختي که آڤده ساله شي وه الندي چښأت و 

 به قدرت خداوند )ج( دؤ باره سڤزي أیأت.

  



 م

 م م  م ـم  محمد



حضرت محمد)ص( پیغمبر ژه  خداوند )ج( أن 

و رهبر مݢي مسلمانأف ژه جهانأن أست. قرآن  

کریم نه حضرت محمد)ص(أن نازل شي تا نه 

مݢي مسلمانأف راهنما فرمي. پیغمبر ژأماخ 

حضرت  محمد)ص( آخرین ژه پیغمبرأف أست 

.ایست که بأد ژاوأن ایدیر پیغمبر چي  



 م
 م م  م ـم 

 میرا



میرا شتیڤه أست که نه ستر شیاوأن نه عألفأن، 

 گألف، أوستأف ضرؤر أست.

مینایه یؤ کنݢیکه ڤیه. یه بلېت ڤیه که ڤه گألف. 

همیشه پرورش دیلد. اول یأیین ڤه یؤ گل لره ژه 

میراݢأن یعني درؤن ده جاما ده ݢأۍ نیېنده. بعد 

وژر که رفته رفته پژمرده شي. یه حیرانه وزاۍ. 

بعد مامینش شته که: علتش مه أست که میرا نأیأن 

 چرسي. 



 ن

 ن ن ن ـن  نمېژ



نمېژ فرض ژه خداوند)ج( أن أست که ادا کرا ژاوأن 

نه أر انسان أن ایمانأن واجب أست. و خداوند 

أن چندین ڤېر ده قرآنکریم ده مورد قیا ناوأن  متعال

دستؤر لیي و ژؤت: پس نه ادا کرا وأن نه نمېژأن قیام 

کنین، به راستي که نمېژ نه مومنأف فرض أست و 

 داراي وخت معیني أست.



 ن

 ن ن ن ـن 
 نأخچیر



نأخچیر یؤ زنده جان أست که همیشه ده سأستأف 

گي کیند. قاسم یو شکاري ڤیه. یؤ میښ یه شي  زنده

وأینه. ده یؤ جأۍ ڤه نأخچیرأف گیري کر. جاند به 

مشکل ڤه خسر رسېنده قریب نه نأخچیرأف. یأن 

یؤ مرمي دریه، أما وه مرمي چرسي. وه 

نأخچیري رستأت بدأري شیأت. قاسم جاند خفه 

 شي دو باره چغڤد، آغأۍ نه ݢأیأن.



 و

 والؤ



والؤ یؤ رؤز خؤشي و شادي أست که مردم ده 

أن استفاده  وخت والؤ ژه آالت مختلف مؤسقي

أن  غأن، غیجک أن، دمبوره کنأت، ژه قبیل دف

خشیلېنین و ایدیر شتیغأف پیاوأف بنوازأت، 

 نخشي ژایأت و رقص أیأت.



 ؤ

 یؤر



گي نه انسانأف رؤل مهیم لېت. مثالً  یؤرأن ده زنده

اگر یؤر چفرمي، ماخ ڤه نأغن چرگ کݢاڤأم. ده 

وخت زمستان یؤر چفرمي ژه یخأن پچیأم. یؤر پا  

وخت ده أر چیز بکار اي. یؤرأن خطر ژي أم 

یش مشکل  لېت. یگان جأۍ اگر دفي وه وزیېڤدا

 أست، پا گڤېڤد.



 ه
 ه ه  ه ه

 أمبره



أمبره ژه جمله اسباب ارگأن أست، ژاوین کرکنأم 

ده وخت یاسپ و خر نال کرا ارگ غرڤأم. و ده 

بعضي جأۍأف ماخي ݢکاۍغغي فرمأت و جاند 

سختي شیي فرمي، کرکنأم پیه أمبره بکأنأم. ڤه 

 أمبره ژه ایسپنأن جؤره کنأت. 



 ۍ

 زأماۍ



نادرأن یؤ زأماۍ ڤیه وأن وه نامش حلیم ڤیه. 

 یؤ وخت نادر مریض شي. وه زأماۍیش زیاد

أن  یشان ژه کلینیک به تشویش شي. وه المه

غه ڤیه. یأن جاند به مشکل ڤه نادر نه  زیاد لره

أن رسېنده و جؤر شي. بأد نه المین  کلینیک

  چغڤد سکأپیر نه طفألفش شي و بأد وه ُخُسرأن

أن  أن تشکري کر ژمأن که وه زأماۍ ژه زأماۍ

 ڤاو نه داکتارأن ڤد.



 ي

 پیزأښي



 

أن له ستر  پیزأښي یؤ غأشي حیوان أست. فاروق

لېت ڤیه.  پیزأښیي ڤیأت. یه ڤاوأف جاند غأشي نگه

همیشه مألېن ده مال ڤاوأف نه بچرېنداوأن ڤیند ڤیه. یؤ 

أن ڱب  أن مألېن ژه مال میښ وه یؤ پیزأښي ژه فاروق

شي. فاروق زیاد به تشویش شي و ده أرجأۍ ڤاو 

شکوجي ڤیه. یه جاند زیاد پخفت و ده یؤ جأی نیاست 

ش راست کیند که یه اله ودراۍ تا بیدار شي  که ڤه دم

شان. آغأۍ ده  که قریب شام شیي. چغڤد دؤباره نه ݢأیأن

 غأن خؤري. ش ور سأرش شي که ڤه پیزأښي



 ې
 ې ېـ ېـ ې

نېنه 



تات و نېنه یؤ موجؤد مقدسي ده أپیر نه مݢي 

صاً نېنه قأژه اوالدأفش ده انسانأف أستأت. خصو

جاند زحمتأف رؤ به رؤیه اي. خشأوه و میښین 

خاوي خیشݢ تا وه زمنش راحت فرمي. اگر  بی

کدیڤه ده مقابل نه تات نېنین بي احترامي کیند نه 

 ده دنیا خیر پرېڤد و نه ده آخرت. 



 ی
 ی ي  ي  ى

 یاسپ



أن ڤاو  یاسپ یؤ حیوان غأشي أست که مݢي مردم

أن یؤ یاسپ ڤیه یه ڤه سواري کرا  خؤش الرأت. مقیم

أن جاند بلېت ڤیه. یؤ میښ مقیم ده یاسپ سوار  ژه یاسپ

أن ڤه  شي ڤد، یاوگه لیه. ژه ورأن که چغیڤده وه یاسپ

مقیم چأندېڤده. یه خیلی زأر شي. وختي که وشݢاۍ وه 

ش دم ده الڤر  ش وره چڤیه. آغأۍ که وه یاسپ یاسپ

ڤریندي. ڤأۍ غرڤد ترغد و شي نه ݢأیأن بأد ژأیأن مقیم 

 جاند متوجه نه خسرأن ڤیه.


