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2022، 9 یکشنبه ، اکتوبر

 دي؟ایتیښ رګ او مرۍ ، ناروغناهګ ایا —  موضوع

28: 12 امثال طالیی متن:

 نشته."ګ مریڅ هې په الره کې او د هغ؛ی ژوند دې"د صداقت په الره ک

18-14، 1: 118زبور   ځواب ویلو لوستل:

.ی دې د هغه رحمت د تل لپاره پاتې چکهځ: ی دهښ هغه ې چکهځ ئ؛ړ شکر ادا کتنڅښاو د 1

.ی زما قوت او سندره ده، او زما نجات دتنڅښ14

 سره کوي.ایورتړ الس په زيښ تنڅښ: د ی دې کموی د صادقانو په خږ او نجات غښۍد خو15

 سره کوي.ایورتړ الس په زيښ تنڅښ: د ی دړ الس لويښ تنڅښد 16

.مړ کانی کارونه بتنڅښ شم او د ی زه به ژوندرګ نه شم، مړزه به م17

.ىړ دے راکۀ دپاره نګ ما د مرۀ دے، خو هغےړمالِک ُخدائ ما ته سخت عذاب راک18

د درس خطبه

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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انجیل

22-20، 12-10، 8-1: 103زبور .1

 د مقدس نومۀ دى، د هغښې په ما کې چڅۀاے زما روحه، مالِک ُخدائ ته برکت ووایه، او هر 1
.هړبرکت وک

.روئې مه هګټې ېولټ ۀاے زما جانه، مالِک ُخدائ ته برکت ووایه او د هغ2

 درملنه کوي؛وی ناروغولوټ ستاسو د ې چوکڅ معاف کوي. ناهونهګ ولټ ستاسو ې چوکڅهغه 3

 تاجۍ او مهربانۍ تاسو ته د مهربانې چوکڅ نه خالصوي. ۍ ستا ژوند د تباهې چوکڅ4
ي؛ړدرک

 د عقاب په شان تازه شي.وانيځ ستا وڅ راضي کوي. ترانوی شوښ ستا خوله په ې چوکڅ5

 مظلومانو دپاره صداقت او قضاوت کوى.ولوټمالِک ُخدائ د 6

.ړې کېندګرڅ ېنړ او بني اسرائیلو ته د هغه کې الرې ته خپلیهغه موس 7ٰ

.ی دکډ ې سست او په رحم کې په غصه ک،ی مهربان او مهربان دتنڅښ8

ناهونوګ د ږ ته زموږ مویې. او نه ړې سره معامله نه ده کږ وروسته زموناهونوګ د ږهغه زمو10
.ړسره سم اجر راک

ی دی نو د هغه رحم د هغو خلکو لپاره لو،ی دړ لوخهڅ ېمکځ آسمان د ې چهګنڅ لکه ې چکهځ11
 لري.رهی وخهڅ د هغه ېچ

.ړې کېری لېونړ سرغږ زموخهڅ ږ هغه زمو،ی دې لرخهڅ یځدی له لویځ ختې چهګنڅلکه 12

ۀ په ُحکمونو عمل کوى او د هغۀ د هغې مالِک ُخدائ ته ثناء ِصفت ووایئ، چتو،ښ فرۀاَئے َد هغ20
 کوى.ږکالم ته غو

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 3 2022، 9 یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
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 کارهښ د هغه په خوې چرانو،ی. د هغه وزئړ ته برکت ورککروښ لولوټ ۀاے مالِک ُخدائ، د هغ21
کوي.

 کارونه، اے زماولټ ۀ د هغښې کایونوځ ولوټ په ۍ د بادشاهۀمالِک ُخدائ ته ثنا ووایه، د هغ22
.هړروح، مالِک ُخدائ ته برکت ورک

36-33، 23(، مانی )سل22: 8 پادشاهان< 2.1

 او خپلدې ودرېاندړ په واهګ د قربانتنڅښ د ې خلکو په حضور کولوټ د لویی د اسرامانیسل22
:لړ د آسمان په لور پورته کیېالسونه 

 ووئیل، اے مالِکه ُخدایه، د بنى اِسرائیلو ُخدائ پاک، ستا په شان ُخدائ پاک نشته، په آسمانۀهغ23
 ستا پهې او رحم کوى چونړ سره تانوګ ستا د هغو بندې چوکڅ په زمکه، ې یا الندښېک
 سره روان دى.ړۀ د زېاندړو

ېاندړ ستاسو په وی دوې چکهځ شي، ولځ وغورېاندړ په ومنښ د دلیی ستا قوم اسراېکله چ33
 اويړ دعا وکي،ړ به ستا په نوم اقرار وکې کور کې به تا ته مخ شي، او په دای ده، او بړې کناهګ

:يړدعا وک

هړ راورتهی بیې ته ېمکځ او هغه هښ وبخناهګ لویی واورئ او د خپل قوم اسراې ته په آسمان کایب34
 وه.ړې پلرونو ته ورکی تا د دوېچ

 ده. کهړې کناهګ ېاندړ ستاسو په وی دوې چکهځ شي او باران نه وي، لړ آسمان وتېکله چ35
ي،ځرګ وخهڅ ناهونوګ او د خپلو ي،ړ او ستا په نوم اقرار وکي،ړ په لور دعا وکیاځ ې د دیدو

:ئړ ورکفی ته تکلی تاسو دوېکله چ

 تهی ته دوې چهښ وبخناهګ لویی او د خپل قوم اسراانوګ شه او د خپلو بندږ غوې ته په آسمان کایب36
 تاې چئړ باران وکمکهځ شي او په هغه ړ پرمخ والدی بای دوې چېری چښیې الره وهښهغه 

.ی دړی ورکې کراثیخپلو خلکو ته په م

17-11: 13لوقا .3
 وه ، او پهړې سجده کیې یاځوی د ضعف روح درلود ، او یې اتلس کاله ې وه چهښځ وهیهلته …11

.يړ پورته کانځ ی نشي کولیې ولډ یڅه

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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 دي؟ایتیښ رګ او مرۍ ، ناروغناهګ ایموضوع – ا

ای ته د خپل کمزورته،ښځ ی: الی وویې او ورته تهښ راوغویې نو هغه دهی هغه ولیسی عېکله چ12
.یې ې خالص شوخهڅ

یې ثنا ی شوه او د خدامهی: او سمدستي هغه مستقودلېښ کې باندېاو هغه خپل السونه په هغ13
.هړوک

 و اوړی روغ کځ د سبت په وریسی عې چکهځ ړ ورکوابځ مشر په غصه ېنو د عبادت خان14
 راشي او روغ شي ،ې کې: نو په ديړ کار وکدی باړی سې دي چځې ورږ: شپلی وویېخلکو ته 

ځ. ورځنه د سبت په ور

 خپلځ هر یو د سبت په ورښې اے منافقه، ایا په تاسو کو،ړ ته جواب ورکۀمالِک ُخدائ هغ15
ي؟ځ نه بوې نه خالصوي او اوبه ورکولو ته یټېغویى یا خپله خره له کو

ځ وه، د سبت په ورېلړ تې اتلسو کلونو کې په دیې طانی شې لور نه ده چمی د ابراههښځ دا ایاو آ16
 شي؟ې بنده خالصېله د

ولوټ خلک د هغه ولټ وو، او دليی مخالفان شرمولټ د هغه ،ړې وکې هغه دا خبرېاو کله چ17
 د هغه لخوا ترسره شوي.ېعالي کارونو له امله خوشحاله� شول چ

5-1: 2 یوحنا 4.1

 دږ موي،ړ وکناهګ وکڅ مه کوئ. او که ناهګ تاسو ې چکمی زه تاسو ته لانی دا شانو،یزما کوچن1
:ی صادق دحی مسیسی لرو، علی وکویپالر سره 

 لپارهناهونوګ د ړۍ نېولټ لپاره ، بلکه د ږ زموېوازی کفاره� ده: او نه ناهونوګ د ږاو هغه زمو2
هم.

 د هغه حکمونه وساتو.ږ ، که موژنوی هغه پږ موې چویږ پوهږ سره موېاو په د3

 او په هغهی او د هغه حکمونه نه مني، هغه دروغجن دژنمی زه هغه پې چیی وواې چوکڅهغه 4
 نشته.قتی حقېک

ې ده: پدې شوهړ بشپې په هغه کنهی می د خداې کقتی د هغه کالم ساتي، په حقې چوکڅ رګم5
.وی ې په هغه کږ موې چویږ پوهږسره مو

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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7 )زه( -1: 21وحی .5

ې تللهځ له منمکهځ ړۍ آسمان او لومړی لومې چکهځ: دلهی ولمکهځ ې اسمان او نوی نوویما 1
وه. او نور سمندر نه وو.

ما جان مقدس ښار ، نوی بیت المقدس ولید چې د خدای لخوا د آسمان څخه� راوتلی ، د ناوې په2
توګه چمتو شوی چې د خپل میړه لپاره زینت شوی.

بیا ما د آسمان نه لوئ آواز واؤرېدو ، چې ګورئ ، د ُخدائ پاک خېمه د خلقو سره ده ، هغه به د3
هغوئ سره اوسیږى ، او هغه به د هغ خلق وى ، او ُخدائ به هم د هغوئ سره وى ، او د هغوئ

خدائ به شى.

او خدای به د دوی له اوښکو ټولې اوښکې پاکې کړي. نور به هیڅ مرګ ن، وي ، نبه غم وي ،4
او نه ژاړي ، او نور به هیڅ درد ونلري: ځکه چې مخکني شیان مړه شوي دي.

څوک چه په تخت ناست وو ، هغ، ووئیل ، ”ګوره ، ما دا هرڅه نوي کړل. هغ ما ته ووئیل ،5
ولیکئ ځکه چې دا ټکي رښتیا او وفادار دي.

هغه ماته وویل چې دا شوی دی. زه الفا او اومیګا یم ، پیل او پای یې. زه به هغه ته هغه څوک6
درکړم چې د ژوند د اوبو چینې په وړیا توګه تږي دي.

څوک چې برالسي شي هغه باید ټول شیان ترالسه کړي زه به د هغه خدای یم او هغه به زما7
زوی شي.

ای او روغتنسیسا

1.99 :23-29

 دي ،ولځ سوانځ ، پاکوالي او ای روغتیې ندونهګرڅ ې ، چانی ارامه ، قوي جرتی روحاننيیتیښد ر
 ،ناهګ شي ، او دلی ولهګ په تونجګ د مادي وجود باورونه د ې ، تر هغه چيړ د انسان تجربه ژوره کدیبا

ې ته تل پاتان روحاني ، کامل انسی او د خداې مظاهرنسيی روح سای ورکوي. د الهګ او مرۍناروغ
.یاځ

2.248 :26-32

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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 پهی دوکلهیڅ به هږ موای ورو،ګ ویې هګ او په دوامداره تووړ کړ جولونهډ کامل ماې په فکر کدی باږمو
ا،ی رحم، عدالت، روغتکمرغي،ی غرضي، نې بې چئړ. اجازه راکوړ نه کې او عالي ژوند کیلو

 شي ترکم به ګ او مرۍ ناروغناه،ګ واکمن شي، او ې کځنی په مږ - د آسمان سلطنت - زمونهیتقدس، م
 ورک شي.ې کی په پای دوېهغه چ

3.166 :23-32

 راتلل، ناې پاتې په ترالسه کولو کای د روغتې کولو له الررويی د پې او حفظ الصحکولوژيید فز
 ته رجوعی خداه،ګ د وروستي حل په توېوازی او ې او په خپل حد کدي،یږ پری باطل اکثرا دودهیام

 بههغه ای ،ی د باطل باور د مخدره توکو، هوا او ورزش په پرتله کم دېکوي. په الهي ذهن باند
 سره منلې لخوا د مادمونوټسی طبي سیرډی توازن د واکځ. د يړ ذهن ته الره هواره کړیلوم

 انسانای خپل تسلط ثابتوي، نو بې باندګ او مرۍ ناروغناه،ګ په ې کی ذهن په پاې کله چرګ. ميیږک
 وي.ې او تل پاتيږهمغ

4.317 :16-23

. د هغه دی نه دې په رحم کې او د هغه ژوند د مادی دا روحاني دې چکهځ ید انسان انفرادیت کم نه د
 ورکويایتړ کوي، او هغه ته وړیاوی پرډی ې کقتی په حق،ینیتیښ ررډی پوهه انسان تیروحاني انفراد

دوی راژوندي که د هغه لخهڅ د قبر انځ خپل رټ رب او ماسږ. زمويړ فتح کګ او مرۍ ناروغناه،ګ ېچ
 دمخهديی د تراژی د کالوری دوې چهګ په تویسی ورته عانځ ، د ړ کېاندړ ته وروانویوروسته خپلو پ

 درلوده.نهیم

24( - یسی )ع15: 5.494

 د غلط انسانيهګ توې ، پدودلهښ وایتړ د روح نامحدوده وهګ او همدارنایتړ وایتړ د بدني وسيیع
هټ په لتوبی د خوندې کنسی سای او په الهتيښ وتخهڅ دوی له خپلو عقېاحساس سره مرسته کوي چ

ناه،ګ رګ د سمولو لپاره کار کوي؛ موی د بدني احساس د غلطوونه،ښ الرهګ په سمه تول،ی شي. دلېک
( ترکاريښ ایتیښ د خوب خوب تجربه رې چهګنڅ لکه ی )حتکاريښ نيیتیښ به رګ او مرۍناروغ
 برمی سره د دوتی واقعدونکيی وجود له نه ماتنسيی د سانسی ساګۍ د انسان د ابدي هماهنېهغه چ
.يړمات ک

6.429 :31-11

انی." دا بنيی ونه وګ مرکلهیڅ زما خبره وساتي ، هغه به هړی سوی( ، "که 51: 8 وحنای )لی وویسیع
هګاډ دا په یسی دي. عې شاملیښې پېولټ د وجود رګ م،ی محدود نه دې په روحاني ژوند پورېوازی
 خپلدی له خطا سره جال شي ، بادی ذهن بای راژوندي کول. وژونکيړ شفا ورکول او موړ د مه،ړک

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 7 2022، 9 یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
 دي؟ایتیښ رګ او مرۍ ، ناروغناهګ ایموضوع – ا

 خپلدی بادهی شي. عقندګرڅ به ی مثالحی ، د مستوبړی سې ، او تل پاتديیږ د خپلو اعمالو سره پرانځ
ې. کله چيړ آرام کولو سره خپله اساس قوي کې په روح باندیاځ پرې او د ماديړسرحدونه پراخه ک

ګ سره پرمختۍکټ په لور په چېنی ژوند او م،ی نو هغه به د خدادي،یږ خپل باور پرګانسان په مر
 احساسېنیتیښ رای باور، د ژوند او روغتناهګ په نایقی ې چهګنڅ باور، لکه ګ او مرۍ. په ناروغيړوک

بندوي.

7.543 :8-16

 د روحی جسمي حواس نشي کولهځ. پنی بند دخهڅ له حضور ی مادي انسان د خدا،ې کنسی سایپه اله
ې چوڅ تر ي،ړ ژوند وکې په خوبونو کدی د هغه حضور ته راشي او بای نشي کولی. دويړ وکژندنهیپ

ی الهې چ،ی دبی فروی سره، ګ او مرۍ ناروغناه،ګ ېولټ ې مادي ژوند، د هغې پوه شي چېانسانان پد
.يیږ کودلیښ د دروغو لخوا نه پرکلهیڅ هقی حقا�ی. د وجود لوی دلیکښ ې کهګړ په جۍ د تباهنسیسا

8.395 :6-14

 واکې باندې په دې چهګنڅ لکه يړ وکې سره خبرۍ د ناروغدی بای شفا ورکوونکر،څی مثال په ید لو
 دهړ په اۍ او ناروغېنړی او د ميړ کرټ د بدني حواس د غلطو شواهدو ماسې چديیږلري، روح پر

 پهنسی سای الهې درملنه کوي. کله چوړ دواۍ او ناروغناهګ. همدغه اصول د يړ ادعا ادعا وکېهغ
 باور لهولټ تودونوی مادي مې او د معالجناهګ باور په ی ، او په خدايړ باور غالب کې ذهن باندکيیفز
 به ورک شي.ګ ، ناروغي او مرناهګ ، نو يړ وهځنیم

9.253 :9-17

 شويلړ زه تاسو ته ستاسو د الهي حقونو، ستاسو د جنت لخوا ورک،ی لوستونکرانهګ لرم، لهیزه ه
 شتونلی دلیڅ هې چورئګ تاسو لوستل، تاسو ې چهګنڅ لکه ې - دا چمړ پوهه درکهړ په اګۍهماهن

ناهکارګ ای شي تاسو ناروغ ی نلري. ( کولواکځ ې بهر چخهڅ مادي احساس ،ېنړینلري )د خطا، م
 سره،دوی. د نامتو مادي احساس په دروغ پوهئړ تاسو دا غلط احساس فتح کې لرم چدی او زه امي؛ړک

.ئړ کدی تاکازاتی کولو لپاره خپل امتاليی برې باور باندګ مرای ،ۍ ناروغناه،ګ شئ په یتاسو کول

10.572 :19-25

 لوستل کوو: -ږ موې ک1: 21 یپه وح

نو   ینو ویما  او لوم   ړیلوم ېچ کهځ: دلهیول مکهځ ېاسمان او من  مکهځ ړۍآسمان هځله
.ېتلل      . وو  نه سمندر نور او وه

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 2022، 9 یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
 دي؟ایتیښ رګ او مرۍ ، ناروغناهګ ایموضوع – ا

رګ م،ړې کرهی انتقالي مرحله نه وه تې په نوم د انسان په تجربه کګ ال تر اوسه د مری کوونکیوح
 وه.ېدلی لمکهځ ې آسمان او نوی نوویهغه ال دمخه 

2( -یوحنا ټنی )س19: 11.573

یاځ غلط احساس پر ې و، او د دی اصلي احساس ورک شویوحنا ټنی د سهړ په اېمکځد اسمانونو او 
 دې چوري،ګ ومکهځ ې آسمان او نوی شي نوی هغه کولېروحاني احساس و، هغه موضوعي حالت چ

 د وجود داې چی واک دلی لپاره د انجېلی پاې. دا د دی شامل دې روحاني مفکوره او شعور پکقتیحق
 شو دلته اوی کولږ موې وو لپاره ممکنه ده - چنهی د نارې اوسني حالت کې د شتون په دژندنهی پولډ

 ده.نهیاندوړ ونسی سایسوی د مطلق عای شو. دا واقعارښی هوهړ په ادوی ، غم او درد د ختمګاوس د مر
 شي. نورندګرڅ ولډ وی وخت او په وی به خامخا� تی دا واقعې چکهځ ناروغه، رانهګ ه،ړ ککتهښ راهړز

 ولرئ، "دادی په ې خبریسی تاسو دا ولولئ، د عې شي. کله چې به پاکېکښ اوېولټبه درد نه وي، او 
.ی امکان دی اوسنوی امله ې." دا روحاني شعور له همدی دې کځنی سلطنت ستاسو په میخدا

 

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!

    ، الرښود کلیسا ،  8د برخه4ماده

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 9 2022، 9 یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
 دي؟ایتیښ رګ او مرۍ ، ناروغناهګ ایموضوع – ا

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.

    ، الرښود کلیسا ،  8د برخه 1ماده

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.

    ، الرښود کلیسا ،  8د برخه 6 ماده

_____________________

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.


