
  جڑواںرنگيدو 
 
اہيدے اتے يقين کيتا جائے يا نہ کيتا جائے،ايں دونوں سونياں 

 2005يو کے وچ  اپريل  نوٹينگم  نے۔ جہڑياں کہ جڑواںکڑياں
  چيٹا کر کے آکهيا ں والی رمی نونيلی اکهياںوچ پيدا هوئياں۔

جائے گا۔جد کے بوہت سارے  ايہدی بهوری اکهياں  والی  پہن 
  هون دا ،کاسر نامہ الون گے۔کيان اتے کالے

  
 دے دهيان دا مرکز بينياں ۔خبرياں جڑواں بوہت چهيتی  ہی  ميڈ يا

 اوہنوں دے ماں  پيو  کيلی اں نے دسيا کہ کدا ںدين والے رپوٹر
 ۔فيد ماواں تے کالے پيو  رکهدے سیهاڈگسن اور رمی هاڈر س

  
اب  دين وچ ايناں دونوں چهوٹياں  کڑياں نے  سواالں وچوں اک دا جو

 وکهرے وکهرے لوکاں  لئی اوکها مدد کيتی  جہڑی بائبل دے بارے
 اگر شروع وچ ايتهے اک بندہ تے اک بڈ هی سی  تے کہ بنيا سی ۔

وکهرے رنگاں دی جسامت  اپنے  وکهرے کدياں ايں سارياں نسالں
نال  آيئاں؟ رمی تے کيان نے اے ثابت کيتا کہ سادہ طرح پيدائش دے 

  اے۔ہر طراں دے وکهرے  سيدها نسالں دا معاملہ سيدهاپاروں
 وکهرے رنگ و روپ اک نسل وچ ظاہر هو سکدے   نے۔

 
 

ايس 
طراں 

دينا دی 
پيدائش دے بارے اگر آدم تے حوا  چانن تے ہنيرے دے 

رکهدے    مالپ دے وجہ نال مال جال رنگ و روپ 
سی۔بلکہ اسی رمی تے کيان دے ماں پيو لئی روشن ترين 

ک ترين تک دے سارياں رنگاں نوں اوہدے بچياں تے تاري
تے آون والياں نسالں وچ شامل کيتے جا سکدے سی۔کيان 
تے رمی  نے وی  بائبل دی سچائی  دی تو ضيح کيتی کہ 

ساڈے سارياں دا واسطہ بالکل ايس ساڈے سارياں دا تعلق،
 جس طراں بائبل آکهدی اے۔آدم تے حوا دے طراں اے

 ايس دے خانوادے دے وسيلے ویوسيلے،اتے نوح تے اوہ
                                                                                                                                                            وچوں هے۔خاندان 
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