
 
 

 

 1تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

  ۷۲/۱۱/۲۰۱۹               یوسف هېواد دوست 
  

 
 

 لیک ېښنابر
 

 کیسه لنډه یوه
 

ځکه خو یې وپتېیله چې   نو  په کوټه کې یې یو کمپیوټر و، .سړي په هوټل کې خپله کوټه ترالسه کړه
ږل شو او ـبل چاته ولې  اً خو په تصادفی توګه دغه لیک اشتباه  .خپلې مېرمنې ته یو برېښنالیک ولیکي
د ورسره جوخت په همدې وخت کې  ږه.ـبرېښنالیک یې ولې ، پرته له دې چې اشتباه ته یې پام شي

ویې   رته کورته راغلې .ـبې  هوستون په ښار کې یوه کونډه خاورو ته د خپل مېړه د سپارلو له مراسمو
دې لپاره خالص کړي چې د خپلوانو او دوستانو د همدردۍ پیغامونه ولولي   غوښتل خپل برېښنالیک د

و ځوی یې کوټې ته راغی ا له هوښه الړه. د لومړني پیغام له لوستلو وروسته،. ياو چک یې کړ
 : خپله مور یې د کوټې پر غولي ولیده او د کمپیوټر پر پاڼه یې دا ولوستل

 
 !: ګرانې مېرمنې تهچا ته

 
 .: زه ورسېدمموضوع

 
 .کال د مي د میاشتې دویمه نېټه ۲۰۰۶: د تاریخ

 
 هغوي دلته کمپیوټر لري او موږ اجازه لرو  .خوشاله به شې  ، پوهیږم که له ما څخه خبر ترالسه کړې

زه همدا اوس راورسېدم او کوټه مې تسلیم  ږو.ـر موږ ګران دي برېښنالیکونه ولېهغوی ته چې پ
 .هسبا ته ستا د لیدو په هیل ږې.ـګورم چې هرڅه چمتو شوي چې سبا ته هم راورسې .شوم

 
 .همېړ مین ستا
 
 .ژباړه هېواددوست یوسف د څخه منابعو ډنمارکي له
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