
کاگد آکوبئے

ْدرود

نێمگا آکوبئے a،ِهزمتکار َمسیهئے ایّسا ُهداوندێن و ُهدا چه َانت.11 شانگ و ِشنگ دنیایا که کبیلهان دوازدهێن په

بات. سر ْدرود شمارا

ِهکمت و باور

َچکّاس ایمانئے شمئے زانێت که چیا 3 بزانێت. شادهیے سررێچێن چیزا اے کپێت، آزمایشاَن و َچکّاس وڑێن وڑ وهدے b!براتان او 2

کّمیے هچ شمارا و ببێت کامل و تمان و بکنێت ُردۆم و ُرست شما تان ببیت سرجم اۆپار و َسبر اے که ِبّلێت بله 4 کاریت، اۆپاَر و َسبر

مبیت.

آییا دنت، ِشگاَن و ِمنَّت بے هرکَسا بَکشندگیا وتی چه که ُهدا، و بلۆٹیت ُهدایا چه ببیت، کّم ِهکمت و زانت یکّێئے شما چه اگن 5

ِانت ڈئولا مئوجانی و چئول ِزرئے مردم دودلێن که چیا میاریت، دلا شکّے هچ و بلۆٹیت باورمندیا گۆن بله 6 بَکشیت. ِهکمَت و زانت

و ِانت دودل آ که پرچا 8 رسیت. چیزے ُهداوندا چه آییا که مکنت هئیال ُچش مردمے، وڑێن اے 7 وارت. لێَٹ نێمگا هر گواتا گۆن که

نهاۆشتاتگ. ُمهر سرا ِکردارئے هچ و کار هچ وتی

نێزگار و هستۆمند

َدشتئے هستۆمند که چیا سرا، نێزگاریئے و دربێشی وتی هستۆمند، 10 و بکنت پَهر سرا ِاّزتمندیئے و مڑاه وتی برات، نێزگارێن 9

و ِرچنت پُلَّ آیانی کنت، ُهشَک کاهان و کَّشیت سَر برانزا سۆچۆکێن وتی گۆن رۆچ 11 بیت. زئواَل و تّریت ُهشَک پئیما گُلئے

بیت. بےگواهَ و گیّمریت لانچا و ِچن کارانی و کَسب وتی ِانت، پئیما همے هستۆمند بیت. گاَر زێباییِاش

َسَمر َچکّاسئے

آییا تاج هما ِزندمانئے بیت، سربلنَد َچکّاسان چه آ وهدے که پرچا اۆشتیت. ُمهَر َچکّاسان و آزمایش وتی که ِانت هما بَهتاور 12

که چیا کنت.» آزمایَش منا که ِانت ُهدا «اے مگَوشیت: کپیت، َچکّاسا که آ 13 کرتگ. واده دۆستدارۆکان وتی په ُهدایا که رسیت

ِسّلێن جندئے آییئے اے بیت، وسَوسَه که هرکَس 14 ندنت. دئوَر وسَوسها و َچکّاس هچکَسا و نبیت َچکّاسَگ بدیے هچ گۆن ُهدا

مرَک بیت، مزَن و ُردیت که گناه بیت، پێدا گناه گڑا بنت، لاپپُرَّ که واهگ ِسّلێن 15 دئینت. دئورَی داما و گلاێننت که َانت واهگ

مَورێت. َرد c!ُدردانگان منی او 16 کاریت.

«گُلام». گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 1:1a

جنێن. و مردێن ِانت، باورمند هر مانا «براتئے» 2:1b

براتان! ُدردانگێن منی او گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 16:1c
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ساهگێا و تهاری هچ و نبیت بدَل هچبر که نێمگا پتئے ُرژنئے و نور چه کئیت، بُرزاَد چه ٹێکی و تُهپه تمانێن هر و داد نێکێن هر 17

جۆڑ آییئے تانکه بکنت، پێدا َوسیلها هبرئے راستیئے چه مارا که بوتگ همے واهگ آییئے 18 نێست. راه َجبینا و َارواه آییئے

ببێن. َسَمر و بَر ائولی کرتگێنانی

کنگ و ِاشکنگ

چیا 20 مگیپت. َزهر زوت و مکنت ِاشتاپ هبرا بله ببیت، تئیار اشکنگا ِانت باید هرکَس بکنێت. دلگۆش َشّر ُدردانگان! منی او 19

کنێت دور وتا چه بدیان سّجهێن و پلیتی وڑێن هر پمێشکا 21 لۆٹیت. ُهدا که نئیلیت َسَمَر و بَر په پهرێزکاریا آ ِهژم، و َزهر انسانئے که

هست. توانی و واک َرکّێنگئے شمئے و بوتگ نادێنگ جانا و دل شمئے که بدارێت دلا هبران و گال هما نرمدلی، و بےِکبری په و

و اشکنت هبرا اے هرکَس که چیا 23 بکنێت. کار سرا آییئے مدئیێت، رد وتا و مدارێت گۆش ُهشکا و َسهل انُچش هبرا، ُهدائے 22

بیت، دوَر دێما آدێنکئے چه که انُچش بله گندیت، وتا 24 چاریت، آدێنکا ِچهرگا وتی که ِانت ڈئولا مردمئے هما نکنت، کاَر سرا آییئے

آییئے و تَّرێنیت d«َشریَتا «آزاتیئے بزان َشریَت، کاملێن و تمان په دێم چّمان وتی که آ بله 25 شمۆشیت. ْدرۆشما و رنگ وتی دمانا هما

بیت. بَهتاوَر ِکردا و کار وتی آ کنۆکے. کار مّنۆکێن نهِانت، اشکنۆکے شمۆشکارێن اۆشتیت، ُمهَر سرا

نێست. پایدگے «ُهدادۆستیا» آییئے و گلاێنیت و دنت َرَد وتا نکنت، داشَت َمهارا زبانئے وتی بله زانت ُهدادۆستے وتا که کَس آ 26

دنیائے اے چه «وتا و ِگرگ» دستا چۆرئوانی و جنۆزام وهدا «سکّیانی زانت: بےائیبَی و پاک پت، ُهداێن مئے که ُهدادۆستی هما 27

ِانت. دارگ» پاک گَندگیان

پهرێز پێرا و پَرک چه

په 2 نکنێت. کرَت پێر و پَرک نیاما مردمانی اێت، باورمند َمسیهئے ایّسا ُهداوند َمَزنشانێن مئے که شما براتان! منی او و12 بپُتریت هم بَّزگے ِدرتگپُّچێن دگه و بیئیت دیوانا شمئے پۆشاکان وّشێن و ُمندریک و َچّله تلاهێن گۆن یکّے اگن ِمسالے،

«منی یا: بۆشت»، «اۆدا بگَوشێت: بَّزگا آ گۆن بله بنند»، بُرزا بیا «بیا، بگَوشێت: و بچارێت چّمے َشّرێن گۆن َاتلسپۆشا شما 3

گۆش ُدردانگان! او 5 نکرت؟ کارے جنَگی اێر هئیالان ِسّلێن وتی گۆن و نهِاشت پێرے و پَرک نیاما وتی شما گڑا 4 بنند»، دێما پادانی

وتی په ُهدایا که ببرنت میراس بادشاهیا هما و ببنت هستۆمند باورا که نکرتگَانت گچێن مردم نێزگارێن دنیائے اے ُهدایا دارێت.

رێننت گِّ شمارا و کننت ِستَم سرا شمئے که نهَانت هستۆمند اے کرتگ. بےِاّزتی نێزگارانی شما بله 6 کرتگ؟ کئول و لبز دۆستدارۆکان

بَکشتگ؟ شمارا ُهدایا که کننت کُپر سرا eنامئے شرپدارێن هما که نهَانت همے 7 برنت؟ َهکدیواناَن و

بکن» ِمهر ڈئولا جندئے وتی همساهگا وتی «گۆن کنت: ُهکَم کتاب پاکێن که بدارێت برجاه دابا هما َشریَتا، شاهانگێن اگن 8

کنت. گنهکاراَن که کنت، مئیاریَگ ڈئولا هما شمارا هم َشریَت و کنێت گناهَ ِبّلێت، پێرے و پَرک اگن بله 9 کرتگ. َشّر شما گڑا

آییا 11 پرۆشتگ. َشریَتی سّجهێن بزان بپرۆشیت، هم رهبندے یک بله بکنت کار سرا رهبندانی سّجهێن َشریَتئے کَسے اگن که پرچا 10

گڑا 12 پرۆشتگ. َشریَت تئو بکنئے، هۆن بله مکنئے زنا اگن نون مکن». «هۆن گَوشتگی: هم انُچش مکن»، «زنا گَوشتگ: که

په دادرسی آیانی نکننت، رهَم و ِمهر که مردم آ که چیا 13 بنت. کنَگ دادرسی سرا َشریَتئے آزاتیئے که بکنێت هبر و کار دابا همایانی

بیت. سۆبێَن و بالادست سرا دادرسیئے رهم، و ِمهر بله بیت. بےرهمَی

کنت. آزاَت گناهان چه مارا که «َشریَت» هما بزان َشریَت، آزاتیئے 25:1d

نام. َمسیهئے ایّسا بزان نام، شرپدارێن هما 7:2e
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ِکرد و کار و باورمندی

آییا چۆن باورمندی، پئیمێن اے رسیت؟ پایدگے و سوّت چے کَسێا هبرا، و گّپ باورمندیئے گۆن تهنا ِکردا، و کار بے براتان! او 14

َشّرێن برئو، سلامتی «په بگَوشیت: آییا گۆن یکّے شما چه 16 و ببیت مهتاج پۆشاکا و رۆزیگ گهارے یا برات اگن 15 کنت؟ َرکّێنَت

و کار بے َاچه، 17 بیت؟ َشرَّ کارے آییئے مکنت، هچ کنگا پوره زلورتانی جسمی آییئے په بله بَور»، سێرا لاپئے و بپۆش پۆشاک

مرتگ. باورمندی ِکردا،

من و بدار پێش منا ِکردا و کار بے باورا وتی تئو ِکرد. و کار ِکّرا منی و هست باور ِکّرا «تئیی بگَوشیت: کَسے کنت بوَت نون 18

ترسا چه و ِانت هِمش هم باور ِجّنانی و دێه ِانت. َشّر یکّے. ُهدا که ِانت باور ترا 19 داران.» پێَش باورا وتی ترا ِکردا، و کار وتی چه

َلرزنت.

و پاک ِکردا و کار وتی چه ِابراهێم، بُنپیُرک مئے 21 لۆٹئے؟ نشانَی و َدلیل بےَسَمریا و بےبَر باورمندیئے بےِکردێن په نادان! او 20

دێما هۆریگا کارِکرد، و باورمندی آییئے که گندئے 22 برت؟ کُربانجاها ِاْسهاکی ُچّک، وتی که وهدا هما نبوت آرگ هساب پهرێزکار

سرا ُهدائے ِابراهێما گَوشیت: که بوت سرجم و َرست سر په نبشته هما ڈئولا، اے 23 بوت. سرجم کارِکردا گۆن باورمندی و شتنت

وتی چه هرکَس که گندێت گڑا 24 بوت. زانگ دۆست ُهدائے آ و بوت آرگ هساب پهرێزکاری و پاکی آییا په باور، همے و کرت باور

نه. ایمانا و باور چه تهنا بیت، زانَگ پهرێزکار و پاک کارِکردا

داتنت پناه و جاه fچاریگی که وهدا هما نبوت، آرگ هساب پهرێزکار و پاک ِکردا و کار وتی چه َرهاب جنێن بَّنامێن هم، انُچش 25

مرتگ. هم باور ِکردا و کار بے مرتگ، جان و جسم روها، بے که دابا هما بزان، هئو! 26 تاچێنتنت؟ راهێا دگه چه و

گَندگی زبانئے

ما 2 و کپیت دادرسَی گرانترێن سرا استادانی ما زانێت، که چیا ببیت. استاد بازێنے شما چه مبیت، ُچش براتان! منی او و13 جسم سرجمێن وتی و انسانے کاملێن و تمان موارت، ٹَگل هبران وتی چه کَسے اگن ورێن. ٹَگَل و جنێن َرَد باز سّجهێن

که نێمگے هر جانا و جسم سّجهێن آیانی گڑا بیارێن، پرمانا وتی آیان تان بکنێن لگام دپا اسپانی ما اگن 3 کنت. داشَت َمهارا جانئے

ناُهدا بله ِانت، پکار گوات ترندێن برگا دێما آیانی په و َانت مزن باز که هرُچنت بچارێت. بۆجیگان ٹوهێن 4 کنێن. داَت تاب بلۆٹێن

مزنێن بله بهرے ُهرُدکێن یک جسمئے انسانئے هم ِلّلک و زبان ڈئولا، همے 5 بارت. بلۆٹیت که جاه هر ُسکّانے ُهردێن گۆن بۆجیگا

و رگ جانئے و جسم مئے که آسے انچێن یک هم زبان 6 سۆچیت، جنگلے مزنێن تریشکُکے، ُهرُدکێن آسئے که انُچش جنت. گُّرَگ

آسا gتَهتَرونئے چه که آسے وت زبان جنت. آَس ِزندا درستیگێن آییئے و کنت آلودَگ و ِسّل پَهک مردما دنیایے. ِسّلیانی تها بندانی

بوتگ. رۆک

ِلّلکا و زبان هچکَس بله 8 کرتگ، کار اے انسانا و بنت کنَگ رامگ ساهدار دریایی و گۆج و مار ُمرگ، بالی جانَور، ڈئولێن هر 7

زبانا همے گۆن و کنێن ستا پتا ُهداوندێن وتی زبانا همے گۆن 9 ِانت. پُّر زهرا کُشۆکێن چه که ِشّرے سرکَّشێن زبان نکنت. کرَت لگام

او هم. نالت و بدْدوایی و کئیت دَر هم سنا و ستا دپا یکّێن چه 10 کرتگَانت. اّڈ ْدرۆشما و ِشکل وتی ُهدایا که کنێن نالَت مردمان هما

زئیتونئے درچکے ِانجیرئے براتان! منی او 12 بُرمبیت؟ آپ وّشێن و سۆرێن چّمگا یکّێن چه کنت بوَت 11 ببیت. ُچش ِانت نباید براتان!

نکنت. ُرمبێنَت آپ وّشێن چّمگے سۆرێن ڈئولا، همے دنت؟ ِانجیَر درچکے انگورئے یانکه کنت؟ داَت بَر

ُمخبر. جاسوس، بزان چاریگ، 25:2f

دۆزه. جهّنم، بزان تَهتَرون، 6:3g
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ِهکمت پئیمێن دو

ِهکمتا چه که مهربانیا و بےِکبری هما گۆن بداریت، پێش َشرِکردیا وتی چه ِاشیا ِبّلێت ِانت؟ کئے َاگلمند و دانا نیاما شمئے 13

ڈئولێن اے 15 بمّنێت. راستیا اے و مبندێت درۆگ مکنێت، پَهر گڑا ِانت، مان hوتگََرزی و َهَسّد تهلێن دلا شمئے اگن بله 14 کئیت.

هر دگه و آشۆپ و ِپتنه اۆدا ببیت، وتگََرزی و َهَسّد جاه هر که چیا 16 ِانت. شئیتانی و نَْپسانی زمینی، نَیئیت، اێَر بُرزاد چه «ِهکمت»

و نێکی چه و َمّنۆک نرم، و آرۆک ُسهل رندا ِانت، پَلگار و پاک که ائولا کئیت، بُرزاَد چه که ِهکمت آ بله 17 بیت. گَندگَی ڈئولێن

ُرننت. پهرێزکارَی ِکشنت، تُهما َسلاهئے و ُسهل که آ 18 ِانت. دور هم دوپۆستیا و دورویی و پێر و پرک چه ِانت، پُّر َسَمرا و بَر رهمتئے

بدئیێت دستا ُهدائے وتا

بندانی و رگ شمئے که نهَانت واهگان و تََمه هما جندئے شمئے چه بنت؟ ودَی کجا چه دپجاک، و جْنگ نیاما، شمئے و14 جْنگ نون نرسیت. شمارا انگت بله کپێت، کۆشا و هۆن تََمها، هماییئے چه نرسیت. شمارا و لۆٹێت چیزے 2 َانت؟ جْنگا تها

ُمراد بدێن گۆن شما که ِانت سئوبا اے په نرسیت، و لۆٹێت وهدے 3 نلۆٹتگۆ. ُهدایا چه که چیا نرسیت شمارا هم پدا جۆڑێنێت، جداَل

ِانت؟ دژمنی ُهدائے دۆستی، دنیائے که نزانێت ِزنهکاران! او 4 ببندێت. کار نۆشان و ائیش وتی په چیزان آ تان لۆٹتگ واهگے و

که «روهے گَوشتگ: ناهودگ و ُمپت کتابا پاکێن که کنێت هئیاَل 5 جۆڑێنیت. دژمَن ُهدائے وتا ِانت، رندا دۆستیئے دنیائے که هرکَس

گێشتر بےهساب بَکشیت، مارا آ که رهمتے بله 6 ِانت»؟ ُهدۆناک ما په ِکساسا َهَسّدئے تان َدِمتگ، جانا و جسم مئےشمئے ُهدایا

گَوشیت: کتاَب پاکێن پمێشکا ِانت.

اۆشتیت، ُمهَر دێما مردمانی iگُروناکێن و پُرِکبر ُهدا

گوارێنیت. رهمتاَن وتی سرا مردمانی دربێشێن و بےِکبر بله

شما گۆن هم ُهدا ببێت، نّزیک ُهدایا گۆن 8 تچیت. دێما شمئے چه آ و بۆشتێت ُمهر دێما شئیتانئے بدئیێت. دستا ُهدائے وتا گڑا، 7

وتی بگرێوێت. و بیارێت مۆتک بکنێت، زاری 9 کنێت، ساپ دلا وتی دودلان! او کنێت. پاک دستان وتی گنهکاران! او بیت. نّزیَک

سرپراَز و بُرز شمارا ُهداوند و ببێت دربێش و بےِکبر بارگاها، ُهداوندئے 10 تها. اندۆهانی شادهیان و کنێت بدل تها مۆتکئے کَندگان

کنت.

مجنێت اێر

که ِانت ِاش راست بکنت، مئیاربار آییا و بگَوشیت بد براتا وتی که هرکَس مکنێت. بدگۆیی و مجنێت اێر یکدومیا براتان! او 11

شئور ِهلاپا َشریَتئے نهائے، کنگا کار سرا َشریَتئے گڑا کنئے، دادرسیا َشریَتئے تئو اگن کرتگ. مئیاریگ و گَوشتگ بد َشریَت آییا

که ائے کئے تئو گڑا هست. توانی و واک کنگئے تباه و َرکّێنگ که ِانت هما آ یکّے. جۆڑێنۆک َشریَتئے و دادرس بله 12 ائے. بُّرگا

کنئے؟ دادرسیا همساهگئے وتی

پَهر ناهودگێن بانداتا په

سوتَّ مزنێن و کنێن سئوداگرَی گوازێنێن، همانگَُر سالے و رئوێن شهرا آ و شهر اے باندا و «مرۆچی گَوشێت: که شما بله 13

دمانُکێا که اێت پئیما jُهرمئے و باپ شما چّیے؟ ِزند شمئے بیت. چے باندا که نزانێت هم همینُچک شما 14 دارێت. گۆش َشّر کَّٹێن»

کنگ. سوتّا و نپ جندئے وتی په کارا هر لۆٹگ، وت په چیزا هر بزان وتگََرزی، 14:3h

َمگرور. بزان گُروناک، 6:4i

«بخار». پارسیا و ُاردو بیت. گاَر و کئیت دَر ڈگارا چه مۆسما سردیانی که ِانت دوت هما ُهرم و باپ 14:4j
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ُچش نون بله 16 کنێن.» پئیما آ و پئیم اے و مانێن زندَگ بلۆٹیت، ُهداوند «اگن بگَوشێت: ُچش گڑا 15 بیت. گاَر پدا و بیت ِگندَگ

بیت. گنهکاَر مکنت، کارا آ و ِانت َشّر کار کجام بزانت کَسے اگن گڑا، 17 ِانت. ِسّل پَهرے وڑێن اے هر کنێت. پَهَر ِکبرے په که ِانت

هستۆمندان په اپسۆز و بژن

هستی و مال شمئے 2 َانت. پێداک شما په دێم رۆچ تهارێن که چیا کنێت، زاری و بگرێوێت واجهان، مالئے و زّر او شما، نون شمئے15 زنِگش و گپتگَانت زنگ سیم و زر شمئے 3 وارتگَانت. kرمێزا و ورۆک هم پۆشاک و جامگ و َسڑتگ و بوتگ زئوال

بچارێت، 4 کرتگ. َامبار مالۆ و زّر رۆچان، گُّڈی اے که پرچا ورنت، گۆشتا جانئے و جسم شمئے ڈئولا آسئے و دئینت گواهَی هلاپا

و َمندر گۆن شما و کرتگَانت مۆش و رۆن ِکشار ڈگارانی شمئے آیان که کنت، کوکّاَر هلاپا شمئے ُمّز ِدهکانانی و کارنده هما انّون

هئَوس و هئوا و نۆش و ائیش په سرا زمینئے شما 5 َرستگ. گۆشا ُهداوندئے زۆراکێن پریات، اے ُرنۆکانی آ نداتگ. ُمّز آیانی رپک

آ کُشتگَانت. و کرتگ مئیاریگ مردم پهرێزکارێن و تچک شما 6 کرتگ. پَّزۆرۆ و ساٹتگ َشّر رۆچا کُشگئے په وتا گوازێنتگ. ِزند

نهاۆشتاتگَانت. هلاپا شمئے

اۆپار و َسبر وهدا سکّیانی

ٓ ا برۆدێنیت، بَرا پُرارزشێن وتی زمین تان کنت وداَر پئیما چه ِدهکان که بچارێت کنێت. اۆپار و َسبر آیگا، ُهداوندئے تان براتان! او 7

براتان! او 9 ِانت. نّزیک آیگ ُهداوندئے که پرچا کنێت َڈّڈ دلا و کنێت َسبر هم شما 8 ِانت. وداریگ چۆن هئوران بهاری و lاێَرهتی په

وهدا، سکّیانی براتان! 10 اۆشتاتگ. دپا دروازگئے دادرس، که چیا مبێت. کنگ مئیاریگ دادرسیا تانکه مجنێت زنگا یکدومیئے

اۆپار و سبر په ِزنِدش وتی که زانێن بَهتاوَر همایان ما 11 کرتگ. هبِرش ناما ُهداوندئے که بگرێت َسبک نبیان هما چه اۆپارا و َسبر

گَموار وت ُهداوند که چیا کرت. چے آکبت و آسر آییئے ُهداوندا که زانێت و ِاشکتگ بارئوا تهمبُلئے و سبر َایّوبئے شما گوازێنتگ،

ببیت هئو «هئو»، شمئے که ِبّلێت چیزێئے. دگه نه و زمینئے نه آسمانئے، نه مَورێت، سئوگند براتان! منی او بله، 12 ِانت. مهربان و

ببێت. کنگ مئیاریگ که مبیت ُچش تان ببیت، نه «نه»، و

ْدوا باورمندی

کَسے شما چه اگن 14 بکنت. ستا و سنا ِانت، شادان و گَل یکّے اگن و بکنت ْدوا کپتگ، سۆریان و سکّی کَسے شما چه اگن 13

ْدراهَ نادراها ْدوا باورمندی 15 بُمشنت. ِپر رۆگنی ناما ُهداوندئے و بکننت ْدوا آییا په تان بکنت تئوار کماشان ِکلیسائے ِانت، نادراه

په و بمّنێت دێما یکدومیئے گناهان، وتی پمێشکا، 16 بنت. بَکشَگ گناهی کرتگ، گناهی اگن و کنت پاَد آییا ُهداوند و کنت

بیت. برجاهَ و مان زۆر ْدوایا مردمێئے پهرێزکارێن ببێت. کنگ ْدراه تان بلۆٹێت ْدوا یکدومیا

پدا 18 نِرتک. هئور زمینا سالا نێم و سئے تان گڑا مبیت. هئور که کرت ْدوایی دلستکی په بله َات، مردمے پئیمێن مئے ِالیاس 17

دات. َسَمر و بَر زمینا و گَورت هئوران آسمانا چه کرت ْدوایی که

چه گنهکارێا یک هرکَس که بزانێت 20 بتَّرێنیت، ِپر آییا دگرے و بوارت ٹَگل راستیا چه کَسے شما چه اگن براتان! منی او 19

بیت. سئوبساَز بَکشگئے گناهێئے بازێن و َرکّێنیت مرکا چه گنهکارا بتَّرێنیت، گُمراهیا

وارت. پُچَّ و دار که لوُلک و ِکرم گَونڈێن بزان رمێز، و َورۆک 2:5k

پاییزی. بزان اێَرهتی، 7:5l
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