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2022، 18یکشنبه ، سپتمبر

مواد —  موضوع

7: 16 لی سموئ1 طالیی متن:

 تههړ زتنڅښ رګ موري،ګ انسان ظاهري شکل ته ې چکهځ انسان ویني؛ ې چهګنڅ نه ویني لکه تنڅښ"
."وريګ

21، 20، 4: 5 یوحنا 1•17-15: 2 یوحنا 1  ځواب ویلو لوستل:

نهی سره مړۍ د نوکڅ دي. که ې کړۍ په نې چانی مه کوئ او نه هم هغه شنهی سره مایله دن15
 نشته.ې په هغه کنهیلري، د پالر م

 خواهش، او د ژوند غرور دوګ خواهش، د سترښې دي، د غوې کای په دنې چهڅ هر ې چکهځ16
.ی دخهڅ ای د دنې بلک،یپالر نه د

ې اراده پوره کوي د تل لپاره پاتی د خداې چوکڅ رګ: ميیږری خواهشات تې او د هغړۍاو ن17
.يیږک

ای: او دا هغه بری دی برالسې باندړۍ په نی دیدلیږی زخهڅ ی د خداې چهڅ هر هغه ې چکهځ4
.مانی اږ زموی فتح کوي، حتې باندړۍ په نېده چ

ژنوی هغه وپږ موې چهړ پوهه راکیې ته ږ ، او موی دی راغلی زوی د خداې چویږ پوهږاو مو20
حی مسیسی عی د هغه په زوی ، حتی دینیتیښ رې چوی ې په هغه کږ ، او موی دینیتیښ رېچ
 او ابدي ژوند.،ی دی خداینیتیښ. دا رېک

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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 وساتئ.انځ خهڅ د بتانو انو،یکوچن21

د درس خطبه

انجیل

3: 11عبرانیانو .1

انی وه، نو هغه شې شوهړ په واسطه جوې د کلمی د خداړۍ نې چویږ پوهږ موې له الرمانید ا3
.يیږندګرڅ ې شوي چړ ندي جوخهڅ انوی د هغه شيیږ کدلی لېچ

23: 4 یمت.2

لی ورکول ، د سلطنت انجمی تعلیې ې په عبادت خانو کی ، د دودهځیرګ ې کلیلګی ولټ په یسیع23
.ې شفا ورکولیې ۍ ناروغولډ او هر ۍ ناروغولډ کول ، او د خلکو هر غی تبلیې

2، 1: 5 یمت.3
ردانګ شو، د هغه شایاځ په یاځ هغه ې او کله چ،ړ سره هغه غره ته الدلوی خلکو په لوګڼاو د 1

ورته راغلل:

:لی ویې او وړ ورکمی تعلیې ته ی او دوهړاو هغه خپله خوله خالصه ک2

33، 26-24، 21-19: 6 یمت.4

 غلهې چېری خرابوي، او چګ او زنګ پتنې چرتهی مه اچوئ، چې لپاره خزانانځ د ې کمکهځپه 19
ماتوي او غال کوي:

 ، اويیږ خرابګ او نه زنګ نه پتنې چېری چئړ کولټ راې لپاره خزانانځ د ې په جنت کرګم20
 او نه غال کوي:يیږ غله نه ماتې چېریچ

 هم وي.هړ ستا خزانه وي هلته به ستا زې چرته چې چکهځ21

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 بليړ کرکه وکخهڅ وی هغه به له ې چکهځ ي،ړ د دوو بادارانو خدمت وکی نشي کولوکیڅه24
. تاسو نشئيړ وکی او بل ته به سپکاوديیږ کهړ ته غاوی. که نه نو هغه به يړ وکنهیسره م

.ئړ او مامون خدمت وکی د خدایکول

.ئڅښ وهڅ ای وخورئ هڅ تاسو به ې فکر مه کوئ چهړ د خپل ژوند په اې چمینو زه تاسو ته وا25
 اوی نه درډی خهڅ ښې ژوند د غوای اغوسئ. ایې تاسو ې چهڅاو نه هم ستاسو د بدن لپاره، هغه 

خه؟څبدن د جامو 

ې کودامونوګ کوي او نه په بی ریې نه کري، نه ی دوې چکهځ وره؛ګد هوا مرغانو ته و26
 نههښ رډی خهڅ ی تاسو د دوای ورکوي. اهړ ته خوای هم ستاسو آسماني پالر دوای. بولويټرا
است؟ی

 به تاسو ته اضافهانی شولټ. او دا وئټ پادشاهي او د هغه صداقت لی د خداړی تاسو لومرګم33
شي.

63: 6 یوحنا.5

 هغهمی زه تاسو ته واې چې نه کوي: هغه خبرهګټ یڅ ههښ کوي؛ غویندګړ ې چیدا هغه روح د63
.یروح دي او ژوند د

4-1: 16 یمت.6

هښ یوه نخهڅ د آسمان ې چتلښ غوې یولوړلفریسیان هم د صدوقیانو سره راغلل، او د هغه په 1
.یيښورته و

 ويښۀ شو نو تاسو وایئ چه هوا به امښ اَؤ هغوئ ته ئے ووئیل چه کله چه ماوړ جواب ورکۀهغ2
 چه اسمان سور دے.کهځ

 منافقانو،ې. ای دکتهښ اسمان سور او ې چکهځ خرابه هوا وي: ځې دا به د ور،ېاو په سهار ک3
ژنئ؟ی نه پښې تاسو د وخت نای شئ؛ خو ایتاسو د اسمان مخ معلومول

ونسی د رګ ميیږ به ورته نه ورکول کهښ نیڅ. او هی دې کهټ په لښېبدکار او زناکار نسل د ن4
 او روان شو.ودلېښ پرې. او هغه یهښ نغمبریپ

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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37-31، 16-14: 7مرقس .7

 واورئ او پوه شئ:ې زما خبروی: هر لی خلک هغه ته راوبلل، هغه ورته ووولټ هغه ېاو کله چ14
خهڅ د هغه ې چانی کوم شرګ: ميړ دننه داخل شي هغه ناپاک کيړ سوی د ې نشته چی شیڅه15

 انسان ناپاک کوي.ېراوتلي هغه هغه دي چ

 واوري.ې لري هغه دونهږ غووکڅکه 16

 دې کځنی د ساحلونو په مکاپولسډی روان شو، هغه د خهڅ د ساحلونو دای د صور او صا،یاو ب31
.دی سمندر ته ورسلیلګ

خهڅ له هغه ی و. او هغوډ خنیې ې وو او په خبرو کهڼ کاې چتښ کس راوغووی هغه ته یهغو32
.ديېږ خپل الس په هغه کې چتلښوغو

 اَؤ ژبهىږ واچوى، هغه توېوتګ ےښ کونوُږ په غوۀ اَؤ َد هغوړ هغه َد خلقو نه یو طرف کۀهغ33
.هړئے لمس ک

 اَؤ ورته ئے ووئیل، اَفَطَا، یعني خالص شه.هړ ورکې وکتل اَؤ ساه یېاَؤ آسمان ته ی34

ې خبرانهښ تار خالص شو او هغه روې خالص شول ، د هغه د ژبونهږاو سمدالسه د هغه غو35
.ړېوک

 تورې باندی په دویې ې چومرهڅ خو هرئ،ی مه وایې ته چای هې چړ امر وکیې ته یاو هغو36
.ړ خپور کاتی زرډې یې هغومره ،یولګل

وګونګ او هڼ دى، هغه کاىړ کښۀ یُزونهڅ ولټ ۀاَؤ َد حد نه زیات حیران ُوو اَؤ وئے وئیل چه” هغ37
 کوى.هګته َد خبرو کولو جو

31-27: 9 یمت.8

یې اړ روان شول او په ژې د هغه پسيړ سوندړ روان شو، دوه هیاځ له هغه یسی عېاو کله چ27
.هړ رحم وکږ په مونهی د داؤد زوی: الیوو

 زه داې: تاسو باور لرئ چلی ورته وویسی ورته راغلل او عاندهړ هغه کور ته ننوت نو ېکله چ28
.تنڅښ: هو، لی ورته ووی شم؟ هغوی�کول

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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 سره سم وي.ېدی: ستاسو د عقلی ویې او وړ ته الس ورکوګ ستری د دویې ایب29

ې چورئګ: لی ویې او وړ وکدی ته سخت تاکی هغویسی. عې شوې خالصګې ستریاو د هغو30
.يیږ نه پوهوکیڅه

 خپور شو.ښې ملک کولټ شهرت په ۀ نو د هغلړ هغوئ الېخو کله چ31

48-43: 8لوقا .9

 مصرفرانوټاکډ په یې ژوند ولټ خپل ې مسله درلوده، چېنی دولس کاله د وې چهښځ وهیاو 43
 روغ نه شو.خهڅ ی شیڅ و، او نه هم د هړیک

.لهړ مسله وتېنی د ویې: او سمدالسه ړ الس ورکیې او د هغه د جامو سرحد ته ید هغه شاته راغ44

 د هغه سرهې چوکڅ پطروس او هغه ،ړ انکار وکولوټ ې کله چ؟ړ: چا ما لمس کلی وویسیع45
؟ړ ما ته چا الس ورکې چیې او ته وواي،ړ او تا فشار راويڅ استاده، خلک تا راپای: الیوو، وو

ی ورک شولتی فضخهڅ زما ې چمیږ زه پوهې چکهځ: ی دی چا ما ته الس اچولوی: لی وویسیع46
.ید

کتهښ راېاندړو راغله او د هغه په اړ نه ده، هغه په ژهټ هغه پې ولیدل چښځې ې هغېکله چ47
ړ لپاره هغه ته الس ورکهڅ د ې هغې چهړ کندهګرڅ هغه ته ېاندړ خلکو په وولوټ د ېشوه، هغ

 سمدستي روغ شو.هګنڅاو 

 شهړ الې. په سوله کړې روغ کې ارام شه، ستا ایمان د،ې ته ووئیل، لُورې هغۀهغ48

1،2: 8رومیانو .10

 د بدن پهې چوکڅ دي ، ې کیسی عحی په مسې چوکڅ سزا نشته یڅنو اوس د هغوئ لپاره ه1
 کوي.بی نه ، بلکه د روح تعقبیتعق

.می ړی آزاد کخهڅ له قانون ګ او مرناهګ د ژوند د روح قانون زه د ې کیسی عحی په مسې چکهځ2

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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ای او روغتنسیسا

1.275 :20-24

 ذهنولټ ې چيښی هګ توانهښ په رو،ې شوندهګرڅ معنوي پوهه ته ې چهګنڅ لکه عات،ی مابعدالطبیاله
نسی ساولټ شتون، ولټ واک،ځ ولټ - دا زه،یخړ هر ازه،یخړ قوت، هر اولټ ،ی دی او دا ذهن خدا،ید
 ده.ندونهګرڅ د ذهن ې کقتی په حقولټ امله ې. له همدید

2.310 :29-31

ې کوم چ،ی ذهن روح دې چکهځ ي،یږ کدلی د مادي احساس په واسطه نه لی او خدا،ی دیذهن خدا
.یدی کژندلیمادي احساس نشي پ

3.277 :24-32

 انسانيوی - دا ،ی نه دی برعکس الهقتی ماده ده، او د حقری. د روح توپی روح دیاځ قيید حق
 پهيځ دا ننوې چې کانی په هر بروتنهې دا تې ده. په اساس کروتنهې توهی انی. خبره د بیمفهوم د

ې پاتل تی باور نه شو کولای وی وواهړ په اې د مادږ موې چی شیڅ. هيیږ المل کوی د غلطې کلهیپا
،یکلښ انساني مفهوم، کله ناکله وی ده، دهی فاني پدوهی امله ې ده او له همدمهالهډ ماده لنې چکهځ ،ید

تل غلط وي.

17-10 ،ېوازی 8: 4.479

 نشيی خوند او بودل،ی احساس، اوردل،یماده نه پخپله وجود لري او نه د روح محصول. … ماده نه ل
 شي.ی درک کوالانځ شي او نه هم یدلی لانځ احساسوي، نه انځ نه ،ی نه دیژندونکې پانځ. دا یکول

 پوههړ اپه ې د مادی او ماده نشي کولوي،ړ فکري نفس جوې د مادې کوم چئ،ړ کېنامتو فاني ذهن لر
 حواس کاروي؟کيی کوم فزای اوري، احساس کوي، ني،ی بولو کله هم وړ میې ږ موې چهڅ هغه ایشي. ا

5.279 :22-29

 په مادهې چی سره اخته دېدی عقکټیسینتی د پږ لای ږ لمټسی او طب هر سېدی عق،ېد انسان د فلسف
نسيی ده. منطقي او ساې ککرټ استدالل سره په حی او صحی د وحدهی دا عقرګ ذهن شتون لري. مېک
 شتون نلري،ونهټ د وجود او ذهن دوه بنسې شي چیدلی رسې له الرې پوهې د دېوازی ته ېجینت
 - ذهن.وی ېوازی رګم

6.586 :3-4

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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 ذهني.ې. روحاني تفکر، - مادي نه بلکګېستر

7.585 :1-4

 معنوي پوهه.ې. د تش په نامه جسمي حواس نه، بلکونهږغو

.(18: 8 لرئ، تاسو نه اورئ؟" )مرقس ونهږ "غوه،ړ روحاني احساس ته اشاره وکل،ی وویسیع

8.210 :5-16

ې کونونوی په الریسی د عی. دويیږ کژندلی اصول او ثبوت د روحاني احساس لخوا پتیسوید ع
هځنی له مګ ، او مرلوړ وهځنی له موی - د هغه د ناروغانو په درملنه ، د بدښیې ې شوي ، کوم چېاندړو
ې بنوین نامتو قواې او د دې" - د هغه د معامليیږ کلړ وهځنی له مې چمنښ دی سره ، "وروستلوړو

غوري.

 شوي ، مالک ناروغ تهندګرڅ ې صفات د تل لپاره د انسان له الرې روح او د هغې چدلی پوهې دپه
 د انسان په ذهنونو او بدنونوهګ توې ، په دښې ته پوټوټ ، دنهی ته اوروڼ ، کادی لیې ته ندوړ ، هړشفا ورک

. او د روح او نجات غوره پوهه ورکول.ړ کانهښ عمل رونسيی د الهي ذهن ساېک

9.486 :23-26

تی واقعی. د دويړ له السه ورکی نشي کولی روحاني حواس، ابدي دي. دوولټ د انسان دل،ی اورد،یل
 دوام.ی امله د دوې ، له همدې ، نه په ماده کی دې په روح او پوهه کتیاو ابد

10.487 :6-12

 پهوځی شتون لري. د دماغ پوهنتیحی مسرډی ې کدلوی او اوردلوی لولډد مادي په پرتله په روحاني 
 نشيی شتون لري. ورک شوي دونسی سارډی له السه ورکولو په پرتله ی د دوې کنیدوامداره تمر

 ته د لید اوندوړ ېاندړ وېړۍ پېړۍ پنوېښ اندې. د ديیږ کې ذهن پاتې چې حال کې پداس،یدیک
 او دا حیرانتیا به تکراروي.دلىې ته اوروڼکا

11.86 :1-9

 تماس له املهکيی د فزېوازی تنهښ دا پوې چئړ" فرض ک؟ړ "چا ما لمس کتل،ښ وپولځ وی یسیع
 ،دهی پوهیسی." عيیږولټ خلک راری شمګڼ ، "تاته ړ ورکوابځ ردانوګ وي ، د هغه شاې شوتهځنیرام

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 هغههړ وکتنهښ غوې د مرستیې لمس ې ذهن ، چړ مرګ نورو نه و ، دا مسله نه وه ، مې چهګنڅلکه 
 پهېتنښ ذهني غوې شو. د دوابځ لخوا مانی د اښځې ې ناروغېوی په تکرارولو سره، هغه د ېتنښد پو

تی مادیی غلط فهم د دوروانوی د پهړ په اې. د دړ کندګرڅ د هغه روحانیت نهیښ اندۍندګړ د هغه هړا
.ړ کندګرڅ

12.269 :21-28

 ، د هغه دماتوی په تعلیسی د عانځ امله زه خپل ې ده. له همدید مادي حواس شاهدي نه مطلق او نه اله
ونهټ کوم. نور بنستښ سره کیی پرواې په بې په شهادت باندنسی او د ذهن ساغمبرانویرسوالنو ، پ

ې له الرحواس د مادي هګ جزوي توای ړ په بشپې چمونهټسی - هغه سمونهټسی سولټشتون نلري. نور 
ې باندویږ شوي سرکونه دي، نه په تولځ دي - د باد له خوا غورړ والټ پر بنسېترالسه شوي پوه

 شوي کورونه.ړجو

13.95 :28-3

ېری ده، د ساعتونو خوبونه لدهی وې کوګ د ماشومتوب په زانړۍ ن،ېری لخهڅ بونوی فرکوډ اړید ست
 تهقتی روحاني احساس د انسان شعور ابدي حقرګ نه افشا کوي؛ مقیکوي. مادي احساس د وجود حقا�

هګ تومه په سانوی شولوټ روحاني پوهه ته وده ورکوي؛ د خهڅ احساس ناهګ ورو ورو د تیرسوي. انسان
.ی دیلړ سره ترونوځی په زنتیسوی عا،یوالتیزده کولو ته ل

14.205 :7-12 ،15-21 ،32-3

 مخلوقاتی د خداګ او مرۍ ناروغناه،ګ ژوند شتون لري او ې په ماده کې چروتنهې باور تېکله به د د
 مخالف�ې ماده نه عقل لري، نه ژوند او نه احساس، او دا چې شي؟ دا به کله پوه شي چټدي، کله به پ

 ده؟نهی سرچبتونوی مصولوټ د دهیعق

ږ شي( ، مویدی کارښی بد لپاره هوای هښ ماده د ې چروتنهې باور کولو تې شوي )د دوبډ ې کۍ غلطپه
 پهی دوې چهګنڅ لکه ای ، يیږ خپرړې دوې کله چوړ ترالسه کدونهی لانهښ روی د خداېوازی شو یکول
نيیتیښ رېچ. کوم نوی عکس وی د خداې عمل کای کلمه وهی په ږ موې چيیږ کلځنی مې کواليی نرېداس

.قتی شتون او حقیڅ هۍ ، د بدتی والي او واقعهښ ته اشاره کوي - د ېمفکور

 د هغه پرته بل ذهنی نشو کولږ موو،ړ درک کهګ توهړ په بشپکهړی اږ سره زموی د خداږ موېکله چ
 شعور.یڅ خطا د شتون های ې د ژوند بل احساس، او د مادقت،ی حقای حکمت، نه،یونه لرو، - بله م

15.21 :9-14

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 ماديهګدوامداره تو کوي. هغه په هڅ کوي، هغه د ننوتلو هګ پرمختهګ په روحاني توردګ شاېریکه چ
هړ په زخهڅ لی. که صادق وي، هغه به له پوريګ ته انوی او د روح ناپاک شوي،ړ مخ اخهڅاحساس 

 سرهښۍ په خوې کی په پاې تر هغه چي،ړ ترالسه کهڅ ږ لې به په سم لوري کځ وي، او هره ورېپور
 ته ورسوي.یخپل کورس پا

 

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.
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.

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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    ، 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.


