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.2021، 9 ییکشنبه ، م

ادم او گر انسان —  موضوع

18: 1 مزیج طالیی متن:

وهی منيړ د هغه مخلوقاتو لومدی باږ موې ، چهړ کدای ته د حق کلمه پږ موتنهښ"هغه د هغه په خپله غو
ولرو."

24-21 ، 19 ، 18: 65 اهیسعیځواب ویلو لوستل:

 زه یروشلم خوشحالهې چکهځ خوشحاله اوسئ ، ې چې کهڅاوس خوشحاله اوسئ او په هغه  18
.يړ خلک به خوشحاله کې او د هغمړک

 به خوشحاله یم.ې خوشحاله شم او په خپلو خلکو کېزه به په یروشلم ک 19

ی او د هغوینويښ باغونه کوروګ به د انی هغويېږ او هلته به اوسيړ کړاو کورونه به جو 21
 به خوري.ېوېم

 لکه دې چکهځ به ونه کري او بل به وخوري ، ی اوسي. هغوې به ونه رغوي او بل به پکیدو 22
خهڅ د السونو کار ی دي او زما انتخاب شوي خلک به د دوځې زما د خلکو ورځې ورېون

خوند واخلي.

ی د برکت اوالد او د هغوتنڅښ. دا د يړ کتهځنی رامفی او نه به تکليړ کار ونکیڅ به هیدو 23
.ی سره دیاوالد د هغو

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.
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یې کوي ، زه به ې ال هم خبری دوې ووایم. او کله چوابځ ووهي زه به ګ زنی هغوېاو کله چ 24
واورم.

د درس خطبه

انجیل

6-3 ، 1: 8زبور .1

اے مالِک ُخدائ ، زُمونږ نُوم په ټوله نُوم کښې څومره نُوم شان دے. چا چې ستا جالل له1
اسمانونو پورته کړ.

کله چې زه ستا اسمانونو ته ګورو ، ستا د ګوتو ، سپوږمۍ او ستورو کار چې تاسو ټاکلی دی.3

انسان څه شی دی چې ته د هغه په فکر کې یې؟ او د انسان زویه چې ته د هغه لیدنه کوې؟4

ځکه چې تا هغه له فرښتو څخه لږ ټیټ کړی او هغه ته یې په عظمت او ناموس تاج درکړی دی.5

تا هغه د دې په لټه کې کړ چې د السونو په کارونو باندې تسلط ولري. ته ټول شیان د هغه تر6
پښو الندې کړې:

.(1 )ته 31 )ته :( ، 28 ، 26: 1پیدایښت .2

خدای پاک وفرمایل ، راځئ چې انسان د خپل شان سره سم خپل شخصیت جوړ کړو. راځئ چې26
هغوی د بحر په کب ، د هوا په مرغیو ، غواګانو ، او ټوله ځمکه او هرڅه باندې واکمني ولري.

هغه څه چې په ځمکه کې ټوکې کوي.

خدای پاک هغوی ته برکت ورکړ او خدای پاک ورته وفرمایل: زرغون اوسئ ، ضرب کړئ او28
ځمکه ډکه کړئ ، او قابو یې کړئ:

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.
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او خدای هر هغه څه ولیدل چې هغه یې جوړ کړی و ، او ګوره چې دا خورا ښه وه.31

17 ، 16 ، 9-6: 2پیدایښت .3

مګر د ځمکې څخه یو بدبختي راپورته شو ، او د ځمکې ټوله مخ یې اوبه کول.6

مالِک ُخدائ د زمکې دوړو نه یو انسان جوړ کړو ، او د هغ په مغزو کې یې د ژوند تنفس وکړ.7
او انسان ژوندی شو.

څښتن خدای د عدن په ختیځ کې یو باغ وکرلو. هلته یې هغه سړی چې ځان یې جوړ کړی ؤو.8

مالِک ُخدائ د زمکې نه بهر د هرې ونې وده وکړه چې لید ته خوښ دے اؤ د خوراک دپاره ښه9
دى. د باغ ونې د باغ په مینځ کې ، او د ښو او بدو د پوهې ونې.

مالِک ُخدائ سړي ته امر وکړ ، چې د باغ د ونې هره ونې ته په وړیا توګه وخوره.16

خو د ښو او بدو علمونو ونې ته باید ونه خورئ ځکه چې په هغه ورځ چې تاسو وخورئ.17

24 ، 23 ، 13-9 ، 7-1: 3پیدایښت .4
مار د کوم ځناور په پرتله چې د څښتن خدای لخوا جوړ شوی ؤ ډیر سپک و. هغ ښځې ته1

ووئیل ، ”هو ، خدائ پاک وئیلي دي ، تاسو به د باغ هره ونه ونه خورئ؟

هغې ښځې مار ته وویل ، موږ د باغ د ونو مېوه وخورو: 2

مګر د ونې د میوو څخه چې د باغ په مینځ کې دي ، خدای وویل چې تاسو به دې ونه خورئ او3
مه به دې الس ته ورشئ چې تاسو به مړه شئ.

 
مار ورته ښځې ته وویل ، چې ته به خامخا مړ نه شې.4

ځکه چې خدای پوهیږي چې په هغه ورځ چې تاسو وخورئ ، نو ستاسو سترګې به خالصې شي5
او تاسو به د خدای په شان اوسئ ، چې ښه او بد پوهیږئ.

 
کله چې هغې ښځې ولیدل چې ونه د خواړو لپاره ښه وه ، او دا د سترګو له مخې خوشحاله وه ،6

او یوه ونه د مطلوب په توګه غوښتل شوې وه ، هغې له هغې څخه مېوه وخوړه او خوراک یې
وکړ او خپل مېړه ته یې ورکړه. له هغې سره؛ هغه وخوړ.

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.
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– ادم او گر انسانموضوع 

 
د هغوی دواړو سترګې خالصې شوې وې او پوهېدل چې دوی بربنډ دي. او د انځر پا ې یو له7

بل سره ګنډي ، او ځانونه ترې جوړوي.

مالِک ُخدائ آدم ته غږ وکړ او ورته یې ووئیل ، ”ته چرته یې؟9

ما په باغ کې ستاسو غږ واورېد ، او زه ډاریدم ، ځکه چې زه برباد وم. او ما:”هغه ځواب ورکړ10
خپل ځان پټ کړ

چا ته یې وویل چې ته خاندي؟ تا د ونې وخورئ ، چیرته چې ما درته حکم:”هغه ځواب ورکړ11
کړی چې ونه خورې؟

 هغ سړي ورته ووئیل ، هغه ښځه چې تا له ما سره راکړه ، نو هغه مې له ونې راکړ او ما12
وخوړله.

 مالِک ُخدائ هغې ښځې ته ووئیل ، ”تا دا څه وکړل؟ هغه ښځې وویل ، مار زه ګناهګار کړم او13
ما وخوړله.

نو د مالِک ُخدائ هغه د عدن د باغ نه راووستلو چې هلته د ځمکې نه نیولے شو. 23

نو هغه سړی لرې کړ. هغه د عدن کروبیمس باغ ختیځ کې او یو تلوونکې توره چې هرې خوا ته 24
واړوله ، د ژوند د ونې الره ساتل.

6 ، 5: 30امثال .5

د خدای هر کالم پاک دی: هغه د هغوی لپاره ډال دی چې په هغه اعتماد کوي.5 

د هغه خبرو ته مه ورځئ ، که نه نو هغه به تاسو ته سزا درکړي او تاسو به درواغ ومومئ.6

12-10 ، 2 ، 1: 51زبور .6

ای خدایه ، ما سره په خپله مینه او مهربانۍ سره ماته رحم وکړه. د خپلې ژمنې په مټ زما 1
ګناهونه له منځه وړي.

ما له خپل ګناه څخه په ما پاک ومینځه او له ګناه مې پاک کړه.2
 

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.
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په ما ماته پاک زړه پیدا کړه ، خدایه او زما په مینځ کې ریښتیني روح نوي کړئ.10

ما له خپل شتون څخه مه لرېوه. خپل مقدس روح له ما څخه مه لرې کوئ.11
 

ماته دې د خالصون خوشحاله راوله. او ما له خپل آزاد روح سره ماته راکړه.12

24 ، 23 ، 18 ، 17: 4افسیانو .7

نو ځکه َز دا وایم اَؤ په مالِک کښے شهادت ورکړئ چه تاسو نور غیرقانونیان د خپل عقل په17
شان حرکت کوئ.

د پوهې تیاره کول ، د خدای د ژوند څخه د هغه ناپوهۍ له الرې چې په دوی کې دي د دوی د18
زړه د ړانده کیدو له امله بې ځایه کیدل:

او د خپل ذهن په روح کې نوي اوسئ.23

او دا چې تاسو نوي سړي ته واړوئ ، څوک چې د خدای وروسته په صداقت او ریښتیني تقوا24
کې رامینځته شوی.

8-6 ، 1: 5 کورنتیان 8.2

د دې لپاره چې موږ پوهیږو که چیرې زموږ د دې خیمې ځمکه کور ویجاړ شوی وي ، موږ د1
خدای ودانۍ لرو ، یو کور چې په السونو نه جوړ شوی ، په اسمان کې ابدی.

نو ځکه موږ تل ډاډه یو ، پوهیږو چې ، په داسې حال کې چې موږ په بدن کې په کور کې یو ،6
موږ د څښتن څخه غائب یو:

)د دې لپاره چې موږ په عقیده پسې ګرځو ، نه د لید له مخې :(7

موږ ډاډه یو ، زه وایم ، او د دې پرځای چې له بدن څخه غیر حاضر واوسو ، او د څښتن سره8
حاضر شو.

22: 15 کورنتیان 9.1

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.
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لکه څنګه چې په آدم کې ټول مړه کیږي ، په همدی ډول په مسیح کې به ټول ژوندي شي. 22

ای او روغتنسیسا

1.516 :9-13 ، 19-23

خدائ پاک د هر څ، سره د هغ د شان سره مقابله کوي. ژوند په وجود کې منعکس کیږي ، حقیقت په
ریښتینولۍ کې دی ، خدای په نیکۍ کې ، کوم چې خپله سوله او ثبات رامینځته کوي. مینه ، د بې

غرضۍ سره بې خبره ده ، په ښکال او ر کې حمام ورکوي ... انسان ، د هغه په څیر جوړ شوی ، په
ټوله ځمکه کې د خدای واک لري او منعکس کوي. سړی او ښځه د خدای سره د تل پاتې او ابدي په

څیر تل لپاره په عظمت کیفیت کې منعکس کوي ، د ال محدود پالر - مور خدای.

.(1 )ته 31-4: 2.517

انسان تر خاورو پورې نه جوړیږي. د هغه د پیدایښت حق حاکمیت دی ، تابع نه دی. هغه په
ځمکه او آسمان د باور مالک دی ، - پخپله یوازې خپل جوړونکی ته تسلیم کیږي.

3.200 :9-13

ژوند دی ، تل و او تل به له معامالتو خپلواک وي. ځکه چې ژوند خدای دی ، او انسان د خدای نظر
دی ، نه له جسماني پلوه روحاني جوړ شوی ، او نه د تخریب او خاورې تابع کیږي.

4.519 :3-6

معبود د هغه له کار څخه راضي و. هغه نور څنګه کیدی شي ، ځکه چې معنوي پیدایښت د هغه د ال
محدود ځان ساتنې او تلپاتې حکمت وده ، وده ، وه؟

5.216 :18-21

د انسانانو لوی خطا دا فرض کول دي چې سړی ، د خدای عکس او مثال ، دواړه مسایل او روح دی
، دواړه ښه او بد.

6.521 :21-22 ، 26-29

.مګر د ځمکې څخه� یو بدبختي راپورته شو ، او د ځمکې ټوله مخ یې اوبه کول.6. 2رنګیښت 

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.
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د پیدایښت دوهم فصل د خدائ او کائنات د دې مادي لید بیان وړاندې کوي ، یوه بیان چې د
علمي حقیقت سره سم مخالف دی لکه څنګه چې مخکې ثبت شوی.

7.522 :5-17

لومړی ریکارډ ټول ځواک او حکومت خدای ته ګماري ، او انسان د خدای له کمال او ځواک څخه
برخمن کوي. دوهم ریکارډ سړی د بدلون او بشر په توګه یادوي ، لکه د خدای څخه جال او د خپل

ځان په محور کې څرخیدل. وجود ، له الهی څخه جال ، ساینس د ناممکن په توګه تشریح کوي.

دا دوهم ریکارډ په ښکاره ډول د هغې بهرني شکلونو کې د غلطۍ تاریخ وړاندې کوي ، چې په مینځ
کې ژوند او استخبارات نومیږي. دا د تقویت ثبت کوي ، د الهی روح سره د مقابلې مخالف. مګر د

شیانو دا حالت لنډمهاله اعالن شوی او دا سړی مړونکی دی ، - دوړو خاورو ته بیرته.

8.580 :21-27

د ادم نوم د دې غلط فهمۍ استازیتوب کوي چې ژوند ابدی نه دی ، مګر پیل او پای لري. دا چې
غیرمحدودیت حد ته ننوځي ، دا استخبارات غیر استخباراتو ته ورځي ، او دا چې روح د مادي مفهوم
کې ژوند کوي؛ چې د الفاني ذهن پایله د مړي ، او مړي په ذهني ذهن کې وي. دا چې خدائ پاک او

خالق� هغه څه ته داخل کړل چې هغه پیدا کړے دے او بیا د معاملې په ملحدۍ کښې ورک شو.

9.307 :7-16 ، 26-13

چې له یو څخه ډیر استخبارات یا خدای شتونبدی الهم ځان د ذهن په توګه تاییدوي ، او اعالن کوي 
لري. دا وایي: "دلته به ډیری خدایان او خدایان وي. زه اعالن کوم چې خدای پاک بد ذهنونه او بد

روحونه جوړوي ، او زه د هغه سره مرسته کوم. حقیقت به اړخونه بدل کړي او د روح سره به توپیر
ولري. زه به هغه څه ته روح ورکوم چې موضوع او موضوع ګم." داسې ښکاري چې ژوند به د

خدای ، روح ، چې یوازینی ژوند دی.

دې خطا ځان تېروتنه ثابت کړې. د دې ژوند وموندل شو چې ژوند نه وي ، مګر یوازې د یو وجود
لنډمهاله ، غلط احساس چې په مرګ پای ته رسي.

انسان له مادي اساس نه جوړ شوی ، او نه هم د مادي قانون اطاعت کولو ته بلل شوی چې روح یې
هیڅکله نه دی جوړ کړی؛ د هغه والیت معنوي قانون کې دی ، د ذهن لوړ قانون کې.

توریت ، او ګډوډي څخه پورته ، د حق غږ الهم غږ کوي: "ادم ، ته چیرېد غلطۍ ویروونکي دین ، 
یې؟ هوش ، چیرته یې؟ ایا ته په دې عقیده کې اوسېږې چې ذهن په کې دی ، او دا بد ذهن دی ، یا

هنر؟ ایا ته په ژوندی عقیده کې چې یوازې یو خدای دی او د هغه حکم منلی شي؟ ترهغې پورې چې

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.



مخ 8 .2021، 9 ییکشنبه ، م د انجیل درس د
– ادم او گر انسانموضوع 

درس ترالسه شي چې خدای یوازې د ذهن واکمن سړی دی ، د انسان باور به ویره ولري لکه څنګه
چې دا په پیل کې و ، او د غوښتنې څخه به پټ شي ، "تاسو چیرته یاست؟" دا ناوړه غوښتنه ، "ادم ،

ته چیرې یې؟" د سر ، زړه ، معدې ، وینې ، اعصاب ، وغیره څخه د داخلیدو سره مخ کیږي: "دلته ،
زه په بدن کې د خوښۍ او ژوند په لټه کې یم ، مګر یوازې د ماهیت موندل ، د دروغو ادعاګانو ترکیب

، د دروغ خوښنه. ، درد ، ګناه ، ناروغي ، او مرګ. "

10.282 :28-31

هر هغه څه چې د انسان سقوط یا د خدای مخالف� یا د خدای غیر حاضرۍ په ګوته کوي ، د آدم خوب
دی ، چې نه یې ذهن دی او نه انسان ، ځکه چې دا د پالر زوی نه دی.

11.545 :27-5

حق د ټولې خطا ، ګناه ، ناروغۍ او مرګ ته یوازې یو ځواب دی: "دوړه ]بې شکه[ ته یې او ته خاک
ته."

"لکه څنګه چې په ادم ]خطا[ کې ټول مړه کیږي ، په همدی ډول په مسیح کې ]حقیقت[ به ټول ژوندي
شي." د انسان مړینه یوه داستان دی ، ځکه چې انسان تل ابیږي. غلط عقیده چې روح اوس په شیانو

کې ډوب شوی ، په راتلونکي وخت کې به له دې څخه� خالص شي ، - دا باور یوازې مړ دی. روح ،
خدای ، هیڅکله نه جوړیږي ، مګر "ورته پرون ، او نن ورځ ، او تل دي."

12.265 :5-15

مړینې باید خدای پاماني وکړي ، د دوی مصلحتونه او اهداف روحاني وده وکړي - دوی باید د شتون
پراخه تشریحاتو ته نږدې شي ، او د المحدود معقول احساس ترالسه کړي - پدې خاطر چې ګناه او

مړینه پریښودل شي.

دا ساینسي احساس د روح لپاره له پامه غورځوي ، په هیڅ معنی د انسان معبود او د هغه د هویت له
السه ورکول وړاندیز نه کوي ، مګر انسان ته انفرادیت ، د فکر او عمل پراخه ساحه ، ال پراخه پراخه

مینه ، لوړ او ډیر نور وړاندیز کوي. تلپاتې سوله.

13.470 :32-5

د خدای او انسان اړیکې ، الهامي اصول او نظریه ، په ساینس کې الزمي دي. او ساینس نه پوهیږي
چې نه همغږي ته مخه کوي ، مګر الهی حکم یا روحاني قانون لري ، په کوم کې چې خدای او هغه

څه چې هغه رامینځته کړي کامل او ابدي دي ، ترڅو په خپل ابدي تاریخ کې تغیر پاتې وي.

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.



مخ 9 .2021، 9 ییکشنبه ، م د انجیل درس د
– ادم او گر انسانموضوع 

14.14 :25-30

د مادي ژوند له عقایدو او خوبونو څخه په بشپړه توګه جال دی ، د ژوند الهی روح دی ، چې په
ټوله ځمکه کې د روحاني پوهاوي او د انسان د واکمنۍ شعور څرګندوي. دا پوهه غلطي راوباسي

او ناروغ ته درملنه کوي ، او پدې سره تاسو کولی شئ "د یو چا په توګه واک لرئ" خبرې
وکړئ.

،(4 )ته 4-8: 15.171

د مادیت معنوي برعکس د تفاهم له الرې ، حتی د مسیح ، حقیقت له الرې ، انسان به د الهی علومې کلید
سره د جنت دروازې چې د انسانانو باورونه تړلي وي ، بیا خالص کړي ، او ځان به بشپړ ، پاک ،

خالص او آزاد ومومي.

ورځنۍ دندې

د مریم بیکر ایډي لخوا

ورځنی لمونځ

دا به د دې کلیسا د هر غړي دنده وي چې هره ورځ دعا وکړي: "ستاسو سلطنت راځي!"
پرېږدئ چې د الهی حقیقت ، ژوند او مینې پاچاهي په ما کې راښکاره شي ، او له ما څخه� ټول ګناهونه

لرې کړئ. او ممکن ستاسو کالم د ټول بشریت مینه زیاته کړي ، او اداره یې کړي!

برخه4ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

د انګېزو� او اعمالو لپاره قانون

پ��ه نه دښمني او نه یوازې شخصي تړاو باید د مور کلیسا د غ��ړو انګ��یزې ی��ا عم��ل ت��ه اړ باس��ي.
ساینس کې ، خدائ محبت یوازې انسان اداره کوي. او یو عیسوی ساینس پ��وه د می��نې خ��وږې اس��انتیاوې

د دې کلیسا غړي بای��د ه��ره منعکس کوي ، د ګناه په غندلو کې ، ریښتیني ورورولي ، خیرات او بخښنه.

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.



مخ 10 .2021، 9 ییکشنبه ، م د انجیل درس د
– ادم او گر انسانموضوع 

ورځ ګوري او دعا وکړي چې له هر ډول شر څخه خالص شي ، د وړان��دوینې کول��و ، قض��اوت کول��و ،
غندلو ، مشورې ورکولو ، تاثیر یا له غلط تاثیر څخه خالص شي.

برخه 1ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

دندې ته خبرتیا

دا ب��ه د دې کلیس��ا ه��ر غ��ړی وظیف��ه ول��ري چې ه��ره ورځ د ت��یري ک��ونکي ذه��ني وړان��دیزونو
پروړاندې ځان دفاع وکړي ، او نه یې هیرول کیږي او ن��ه هم د خ��دای ، خپ��ل مش��ر او انس��ان ت��ه د هغ��ه

د هغه د کارونو په واسطه به هغه محاکمه شي ، او عادالنه یا وغندل شي. دندې غفلت کول.

برخه 6 ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

_____________________

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.


