د ﺗﻴﻄﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل ﺧﻂ
دﻋﺎ او ﺳﻼم

۱

 دا ﺧﻂ د ﭘﻮﻟﻮس د ﺧﻮا ﻧﻪ دے ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻼم او د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ رﺳﻮل دے .زۀ د دې دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﺷﻮے ﻳﻢ


ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﻴﺎن وﮐم ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻮره ﮐى دى او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐم ﭼ
 دا ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د اﺑﺪى ژوﻧﺪون اُﻣﻴﺪ ورﮐﻮى ،د ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ورﺗﻪ د دﻳﻨﺪارۍ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮول ورزده ﮐى .
 ﭘﻪ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﮐﻼم ﻇﺎﻫﺮ ﮐو ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﺮ
ازل ﻧﻪ وﻋﺪه ﮐې ده ،ﺧُﺪائ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ وﻋﺪه ﺧﻼﻓ ﻧﮥ ﮐﻮى .
 زۀ دا ﺧﻂ ﺗﻴﻄﻮس ﺗﻪ ﻟﻴﻢ
ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮو .او دا زﻣﻮﻧ د ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﮐﺎر وﺳﭙﺎرﻟﮯ ﺷﻮ .
ﭼ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺷﺮﻳ زﻣﺎ وﻓﺎدار زوئ دے .ﺧُﺪائ ﭘﻼر او زﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ دې ﺗﺎ ﻟﻪ ﻓﻀﻞ او
ﺳﻼﻣﺘ درﮐى.

د ﮐﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﮐ د ﺗﻴﻄﻮس ﺧﺪﻣﺖ
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﺮﻳﺖ ﮐ ﺗﮥ د دې ﻣﻘﺼﺪ دﭘﺎره ﭘﺮﯦﮯ وې ﭼ ﺗﮥ ﭘﺎﺗ ﺷﻮے ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻮره ﮐې او زﻣﺎ د ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺎر

 د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺸﺮان دې ﺑاﻟﺰاﻣﻪ او د ﻳﻮې  ﺧﺎوﻧﺪان وى ،او ﺑﭽ دې اﻳﻤﺎﻧﺪار وى او د
ﭘﻪ ﺎر ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐې .
 ﻪ ﭼ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺸﺮ دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﺎر د ﻣﺨﺘﺎر ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ
ﺑﺪﭼﻠﻨ او د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ د اﻟﺰام ﻧﻪ دې ﭘﺎک وى .

ﺑاﻟﺰاﻣﻪ وى ،ﻫﻐﻪ دې ﻧﮥ ﺳﺮﮐﺸﻪ ،ﻧﮥ ﻏﺼﻪ ﻧﺎک ،ﻧﮥ ﺷﺮاﺑ ،ﻧﮥ ﺟه ﻣﺎر ،او ﻧﮥ دې د ﻧﺎﺟﺎﺋﺰې  ﺣﺮﺻﻨﺎک وى .
 ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺑﻠ ﻫﻐﻪ دې ﻣﯧﻠﻤﻪ دوﺳﺖ ،ﻧﯧ ﺧﻮاه ،ﺷﺮﻳﻒ ،ﺗﻘﻮﱝ دار ،ﭘﺎک او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻗﺎﺑﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ وى .
ﮐﻼم ﮐﻮم ﭼ دۀ ﺗﻪ ﻮدﻟﮯ ﺷﻮے دے ﭘﻮره ﻣﻀﺒﻮط ودرﻳى ،ﻪ ﭼ دے ﺑﻪ د دې ﺟﻮﻪ وى ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﻪ ﭼ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ داﺳ دى ﭼ ﺳﺮﮐﺸ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﺪزﺑﺎﻧﻪ او
ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ او د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
 ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ
دوﮐﻪ ﺑﺎز دى ،او دا ﺧﺒﺮه ﺧﺎص د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ده ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺳﻨﺘﯧﺪو ﺑﺎﻧﺪې ﻴﻨﺎر ﮐﻮى .
ﻫﻐﻮئ ﭼﭗ ﮐے ﺷ ،ﻪ ﭼ د ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ  د ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺮﺑﺎدوى ،ﮐﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭼ
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ داﺳ واﺋ ﭼ” ،ﮐﺮﻳﺘﻴﺎن ﻫﻤﯧﺸﻪ دروﻏﮋن ،وﺣﺸﻴﺎن ،ﯧه ور او
ورﮐﻮل ﻧﮥ دے ﭘﻪ ﮐﺎر .
 دا ﭘﯧﺸﻮﺋ رﺘﻴﺎ ده ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﺳﺮه ر د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻫﻐﻮئ اﻳﻤﺎن ﻴ ﺷ.
ﻧﺎراﺳﺘﻪ دى “.
 او ﻫﻐﻮئ دې ﻧﮥ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻗﻴﺼﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐﻮى او ﻧﮥ دې د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ ږدى ،ﻮک ﭼ د ﺣﻖ ﻧﻪ ﻣﻨﺮ

 د ﭘﺎﮐﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﺎک دى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ او ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻫﻴ ﻫﻢ ﭘﺎک ﻧﮥ دى ﺑﻠ د ﻫﻐﻮئ
دى .
 ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ دﻋﻮﱝ ﮐﻮى ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
ﻋﻘﻞ او ﺿﻤﻴﺮ دواړه ﭘﻠﻴﺖ دى .
اﻧﺎر ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ دى او د ﻳﻮ ﻧﯧ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻧﮥ دى.

ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮل

۲

 ﺑﻮډاﺎﻧﻮ ﺳو ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دې
 ﺧﻮ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮه ﮐﻮم ﭼ د ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻘﻴﺪې ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وى ،


 ﻫﻢ دﻏﻪ
ﭘﺮﻫﻴﺰﺎره ،دروﻧﺪ ﺧﻮى ﻟﺮوﻧ او ﺷﺮﻳﻒ وى ،او د ﻫﻐﻮئ اﻳﻤﺎن دې ﮐﻠ وى ،د ﻣﻴﻨ او ﺻﺒﺮ ﻧﻪ دې ډک وى .

ﺷﺎن زړو ﻮ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﺣﻴﺎداره دروﻧﺪ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ دې ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ دې ﻧﮥ ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮى او ﻧﮥ دې ﺷﺮاﺑ وى ،ﻫﻐﻮئ دې
 ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻮ ﺗﻪ دا ورزده ﮐى ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ
ﻧﻮرو ﺗﻪ د ﻮ ﺧﺒﺮو ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮى ،
 او ﻫﻐﻮئ دې ﺷﺮﻳﻔ ،ﭘﺎک ﻟﻤﻨ او د ﮐﻮر ﮥ ﮐﺎر ﮐﻮوﻧ او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮوﻧ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ
ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،
 ﭘﻪ زﻟﻤﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن زور راوړه ﭼ ﻫﻐﻮئ دې
ﺗﺎﺑﻌﺪارې دې وى ،ﻧﻮ د دې دﭘﺎره ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم ﺑﺪﻧﺎم ﻧﮥ ﺷ .
 ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻧﯧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﺟﻮړ ﮐه ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﮐ ﭘﺎﮐﻮاﻟﮯ او
ﺗﻘﻮﱝ دار وى .
 او د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ داﺳ ورﮐه ﭼ ﻮک ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﮥ وﺋﻴﻠﮯ ﻧﮥ ﺷ ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک
دروﻧﺪواﻟﮯ ﺎره ﮐه .
 ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د وﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﮥ اﻟﺰام ﻧﮥ وى .
وواﻳﻪ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﺣﻢ دې ﻣﻨ او ﭘﻪ ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ﮐ دې ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺳﺎﺗ او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه دې ﺑﺤﺚ ﻧﮥ ﮐﻮى،
 ﻏﻼ دې ﻧﮥ ﮐﻮى ﺑﻠ ﭘﻮره وﻓﺎدار دې وى ﻧﻮ ﭼ د دوئ ﻫﺮه ﺧﺒﺮه زﻣﻮﻧ د ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺎﺋﺴﺖ

 او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﺗﻌﻠﻴﻢ راﮐﻮى
 ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﻞ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻼﺻﻮن دﭘﺎره ﺮﻨﺪ ﺷﻮے دے .
وى .
ﭼ ﺑدﻳﻨ او دﻧﻴﺎوى ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻪ ﭘﺮﯦدو او ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮده زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﭘﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﺎرۍ ،ﺻﺪاﻗﺖ او دﻳﻨﺪارۍ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐو،
 ﻧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻪ ﻣﺒﺎرک اُﻣﻴﺪ ،او د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﺟﻼل د ﺮﻨﺪﯦﺪو ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر

 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎن ﮐو ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﺑﺷﺮﻋ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ
ﮐ ﻳﻮ .
 ﭘﻪ ﭘﻮره اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺮه دﻏﻪ
آزاد او ﭘﺎک ﮐى او ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻮ ﺟﻮړ ﮐى ﻮک ﭼ د ﻧﯧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ دى .
ﺧﺒﺮې ﮐﻮه ،او د ﺧﻠﻘﻮ اﺻﻼح ﮐﻮه او ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐﻮه ﻳ .ﻫﻴ ﻮک دې ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺘﺮﻪ وﻧﮥ ﻮرى.

د ﻧﯧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮه

۳

 اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮه ورﻳﺎده ﮐه ﭼ د ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ او د اﺧﺘﻴﺎر د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى دې ﮐﻮى او د ﻫﺮ ﻧﯧ ﮐﺎر


 د ﭼﺎ ﺑﺪ دې ﻧﮥ واﺋ ،ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ دې ﻧﮥ ﮐﻮى ﺑﻠ ﻧﺮم ﻣﺰاج دې وى ،او د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه دې ډﯦﺮ ﭘﻪ
دﭘﺎره دې ﺗﻴﺎر وى .
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ اول ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﻤﺮاه او د ﻗﺴﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ او د ﻋﯧﺶ و ﻋﺸﺮت
ادب ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
ﻏﻼﻣﺎن ۇو او ﭘﻪ ﺑﺪﺧﻮاﻫ او ﭘﻪ ﺣﺴﺪ ﮐ ﻣﻮ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ،ﻫﺮ ﭼﺎ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﻮﻧ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ.
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ د ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﻞ او د اﻧﺴﺎن ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ ﺮﻨﺪه ﺷﻮﻟﻪ ،

ﺧﻼﺻﻮن راﮐو ،ﺧﻮ د ﺻﺪاﻗﺖ د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﮥ ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐى ۇو ،ﺑﻠ د ﺧﭙﻞ رﺣﻢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح اﻟﻘُﺪس زﻣﻮﻧ د ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ
ووﻳﻨﻠُﻮ او د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳ ﻧﻮے ژوﻧﺪ راﮐو .
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﻓﻀﻞ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﺻﺎدﻗﺎن ﺷُﻮ او د ﺗﻞ ژوﻧﺪون د اُﻣﻴﺪ وارﺛﺎن ﺷُﻮ.
وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻧﺎزل ﮐو ،
 دا ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺒﺮه ده او زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﮥ د دې ﺧﺒﺮو ﺗﺎﮐﻴﺪ وﮐې ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﻳﻤﺎن راوړى ﻫﻐﻮئ دې

 ﺧﻮ د
ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮه ﻧﯧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐى .دا ﺧﺒﺮه ﺑﻬﺘﺮه ده او د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻮره ده .
 د ﻳﻮ او
ﺑوﻗﻮﻓ د ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ،د ﺷﺠﺮو او ﺟو او د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺟﻨﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗﻪ ،ﻪ ﭼ دا ﻓﻀﻮل او ﺑﻓﺎﺋﺪې دى .
 ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده
دوه ﻠﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺘﻢ ﮐه ﻮک ﭼ ﺑاﺗﻔﺎﻗ ﺟﻮړوى .
ﭼ داﺳ ﮐﺲ ﻤﺮاه ﺷﻮے دے او ﻨﺎه ﺎر دے او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ ﻣﺠﺮم ﮐے دے.

آﺧﺮى ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ او ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ
 ﻣﺎ دا اراده وﮐه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ارﺗﻤﺎس ﻳﺎ ﺗﺨﻴﻮس دروﻟﯧم .ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ دوئ دواړو ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ درورﺳﻴى ﻧﻮ ﭼ ﻣﺎ


 ﻧﻮ زﻳﻨﺎس وﮐﻴﻞ او د اﭘﻮﻟﻮس ﭘﻪ راﺗﻠﻮ
ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﭘﻮﻟﻴﺲ ﮐ د ژﻣ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده .
 زﻣﻮﻧ ﺧﻠﻖ دې ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ
ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ رﻧﻪ ﻣﺪد وﮐئ ،او ﺧﻴﺎل ﮐﻮئ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﮥ ﻴﺰ ﮐﻤﮯ راﻧﮥ ﺷ .
ﻧﯧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐى ،د دې دﭘﺎره ﭼ د ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪو ﺧﻠﻘﻮ ﺣﺎﺟﺘﻮﻧﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﭘﻮره ﺷ ﻧﻮ ﭼ ژوﻧﺪ ﺑﻓﺎﺋﺪې ﻧﮥ ﺷ.
 ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣﻠﺮى ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه دى ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﻼم واﺋ .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻢ زﻣﻮﻧ ﺳﻼم واﻳﻪ ﭼ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ

ﮐﻮى .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﻞ وى.
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