
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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  
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http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۲۲/۱۲/۲۰۲۰                                                                         یمل شرف ارانپاسد

 

افتاد   خواهد نه چندان دور اتفاق  یا  ندهیدر ا   آنچه  

این فکاهی نیست بلکه یک واقعیت ترسناک زندگی  

ها است که روزی همه ما را اسیر  آینده ما انسان 

  . خود خواهد کرد

ای بین گوگل و یک فرد که قصد سفارش مکالمه

 . پیتزا را دارد

************************* 

 گوردان پیتزا ست ؟ ، آنجاسالم  : مرد

 . گوگل است  پیتزا نه آقا ، اینجا : گوگل

 گرفتم ؟ اشتباه را یعنی شماره : مرد

 خریده است  گوگل  را نه ، این پیتزا فروشی  : گوگل

. 

 سفارش بدهم  خواهم یک پیتزا خوب ، می  : مرد

 خواهید ؟ می   همان پیتزای همیشگی را : گوگل

 دهم ؟ دانید من همیشه کدام پیتزا را سفارش می همیشگی ؟ مگر شما می  : مرد

 . سفارش قبلی تان همیشه پیتزای بزرگ با پنیر اضافی سفارش داده اید 15با توجه به شماره تان ، شما در  : گوگل

 . بله ، درست است . این بار هم مثل همیشه باشد : مرد

 ش بدهید ؟ بهتر نیست این دفعه یک پیتزای متوسط باسبزیجات سفار : گوگل

 ! من از سبزیجات متنفرم نه : مرد

 . اصالً خوب نیست  وضعیت کلسترول شما اما : گوگل

 دانید ؟ از کجا می  : مرد

 . داریم سال گذشته را 7 از ما نتیجهء آزمایش خون شما : گوگل

خواهم . من برای کلسترول باال از دارو استفاده  را که شما پیشنهاد کردید نمی  شاید اینطور باشد اما من آن پیتزایی  : مرد

 . میکنم

برای   تایی  30گذشته تنها یکبار یک بسته تابلیت  کنید . در چهار ماهاما شما داروهایتان را منظم مصرف نمی  : گوگل

 . تنظیم کلسترول از دواخانهء مقابل خانهء تان خریده اید

 . لیت ها رو از یک دواخانهء دیگر خریدم بقیه تاب : مرد
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 2تر 2 له : شمیرهد پاڼو 

 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

 

 . حساب بانکی شما چنین خریدی را نشان نمیدهد   گوگل : اما

 . قیمت دوا را نقد پرداختم  : مرد

  . اما شما در چهار ماه گذشته شما از حساب بانکی تان پول نقد نگرفته اید : گوگل

 یک حساب بانکی دیگر دارم : مرد

 . در لیست مالیات شما چیزی دربارهء حساب بانکی دیگر ذکر نشده : گوگل

با پیتزایت... من از گوگل ، فیسبوک ، توییتر و واتس آپ و دیگر سازمان های جاسوسی متنفرم   خاک بر سر تو  : مرد

حرکتی به بدون اینترنت ، جایی که هیچ اینترنت و خط موبایلی نباشد که در هر  خواهم بروم به یک جزیرهء. می 

 . جاسوسی من مشغول باشد

 !هفته پیش اعتبارش تمام شده است بس 5 فهمیدم، اما باید پاسپورت تان را تمدید کنید چون از : گوگل
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