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 لوگاریتمونه 
 
 

 هاغه دی ویې واژه "
 بل یې هم مړ کړ 

 او
 ... د وړیو درمند باد یووړ 

 ( لوګاریتمونه)
 "لوګاریتمونه دا وژنې کوي

 لیونی شوی د ریاضي معلم له ځانه سره وګوڼېد، هوا یې کش کړه 
 خپلې ورکې معشوقې عطر یې ټول په خپل زړګي وڅښل د 

 بیا نانوایي نه چا توده ډوډۍ راواخیستله 
 او د ریاضي لیونی شوی معلم

 :د ډوډۍ بوی ته مست شو
 لوګاریتمونه ډېر بال دي، په وړیو باندې اور بلوي  "

 لوګاریتمونه، دا وړوکي شیطانان د شمېرو 
 د عددونو کوډګر 

 نړوي چې سره یوځای شي، نړۍ  
 لوګاریتمونه چې په ځان کې ضرب شي 

 جمع شي جمع شي بیا جمع وکړي 
 نو له اسمان څخه د اور په سرو نیزو باندې وړۍ وولي

 !خلک نارې کړي، هلئ ! بیا یې مړ کړ
 !هلئ چې بیا یې وویشت 

 چا وویشت؟ 
 څوک یې وویشت؟ 

 ولې؟ 
 څنګه؟ 

 لوګاریتمونه، 
 دا کوشني شیطانان 

 چې په بریښنا بدل شي، 
 نه نه ! بریښنا په دوی کې و ناڅي او روح ورکړي 

 .لوګاریتمونه به نړۍ ورانه کړي
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 او د ریاضي لیونی شوی معلم
 د معشوقې په عطرو مست غږېده 

 لکه په پرتو لګیا 
 د کابلۍ ډوډۍ په بوی پسې یې سترګې رڼې 

 :الړې یې تېرې کړې او ژبه یې پر وچو شونډو تاوه کړله
 نه ضرب شته، نه تقسیم نه منفي   په ژېړو ژېړو کتابونو کې

 نه په حاشیه کې نه په متن کې یې نوم د لوګاریتم یاد دی 
 هغه وړۍ چې په حاشیه کې یې اصول د استنجا نښتي 
 د لوګاریتم د پیریانو په نیزو باندې هوا ته باد شوې 

 لوګاریتمونه په بریښنا ژوندي،
 واړه شیطانان 

 .ال په وړیو پسې ګرځي او نیزې واروي 
 یونی شوی د ریاضي معلم ال مخامخ ډوډۍ ته ګوري ل

 ځان سره وګوڼیږي ورو ورو خاندي 
 لوګاریتمونه 

 او د ژېړو کتابونو په حاشیه کې استنجا او وړۍ 
 ...دا سره ډېر لرې دي
 ډوډۍ خوږه ده 

 .خو له ما سره یې بیه نه شته
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