
   لوست

  �� �ول�� ک� يو �ا� لوست –

  تړون لوستد 

  وږ لوست کووم

 ني��

   عنوان

 �ا��

 :��وون�ال
 لوستن� تړون �ن�� کا�ول� شو د

 يو �ا� لوست کو� د لوستن� �� تړون ک� يو ه �� �� �
  ياداشت ونيسئ.

  ني��� د کتا� نو� او ه�� �ا�� �� تاسو ي� لول� ياداشت
  کړئ.

  ک�� �� مو ل� ��� يو �ا� لوست ت�س�� کړ ��� د لوست
��� �وون���م��� ت� ��ا�� کړئ. تاسو ت� �� �يا د ��� 

�وون���م��� ل�وا س�ي�� د�کو� ش�� �� تاسو ي� �يا �� 
 ��� کتا� �اند� ل�ول� ش�. 
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