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 کرسمس 
 
 

 که کرسمس  د  تبعیضو  د  زیږیدلو  ورځ  وی 

 که دا د   نورو  بنیادمو  د  زپلو  ورځ   وی  

 که دا د  خوارو  د   توهین  تحقیرولو   ورځ  وی 

 که د  مسیح  پیروان   

 دا ورځ    په  نورو  بنیادموباندی  

 خپله لوړتیا  بولې 

 که دا د  دوی د  پاره  د   بهترۍ او  بادارۍ  ورځ  وی  

 که دا د   نور  مخلوق د   غالمۍ او  بندګۍ  ورځ   وی  

 نو  بیا  دا سپینه   نه ده  توره  ورځ ده 
 ډکه له کبره او له  زوره  ورځ ده 

 د  عقایدو  د  ټکر  د   پاره  

 د  انسانی ژوند  د  خطر  د  پاره 

 د  سرماېی  د   پړسیدو  د   پاره  

 د  خپل قدرت  د  ډیریدو  د   پاره 

 نومول شوی  جوړه شوی  ورځ ده 
 ماته  نیکمرغه   بختوره  نه  ده  

 زه ورنه  ویره لرم 

 زه ورنه  کرکه کوم. 

+++  
 خوکه  ریښتیا  د   پیغمبر د  زیږیدلو  ورځ  وی 

 که په  تیارو  د  غلبی  ورځ  وی دا 

 که یو  ثبوت   وی دللا  ج  د  قدرت  

 د  هغو  زړو  د   پاره 

 چی د   بی  پالره  عیسی   ع 

 په زیږیدلو  یی  باور  نه  راځی 

 چی  تقُدس  باندی شکمن  دي  ال 
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 روح القُدس  باندی  شکمن دی  ال 

 نو  مبارکه  ورځ  ده 

 د  حقیقت  د   پیژندلو  ورځ  ده 

 او د   للا د  قدرتونو  د  لیدلو  ورځ ده 
 زه می  د  ځان له لوری 

 ټول  بشریت   ته  وایم 

 چی دا  نیکمرغه  ورځ 

 شه مبارک  تاسو  ته 
 

 دسمبر/۲۰۲۰/۲۱ 
 کاناډا

  
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

