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 نجيب منلی

  ٢٠١١ اګست ٠٢

 
  دٻرشنھه 

  
  ».چې يوه چاره وکړيئ سترې محکمې ته ووایئ ورش. ئ، مه زحمت وباسئما ويل مه تاوانونه کو«

سره راټول شوي وو چې د کابل د . وباريانو د يوې غونډې کيسه کولهحاجي صاحب په شّد او مّد د موټرو د کار

  .موټرو د تجارت پر عجيب بحران سره مشوره وکړي

په کابل کې د موټرو پٻر او . د ولسي جرګې، سترې محمکې او حکومت تر بحرانه يې ال دا بحران ډٻر جدي دی

رافيکو رياست ته مراجعه نه کوي، وٻرٻږي چې کوم پلور په ټپه درٻدلي دي، ھيڅوک د جواز اخيستلو له پاره د ت

  .پلٻټ يې په برخه نه شي» ٣٩«

ا، ب، ج، د، : د عربي ابٻتې د ترتيب او تنظيم يوه الره ده چې ھماغه د عبري او ارامي ژبو ترتيب دی » ابجد«

  .ھـ، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ

زموږ په ادبياتو کې د ابجد حساب د تاريخونو، معماګانو او بديعي ھنرونو . ه يوه شمٻره ورکړ شوې دهھر توري ت

  .له پاره کارول کٻږي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  

  واشول» غواص«دا رنګ ګل چې سږ په کال د 

  د چا ياد نه شي پخوا ھسې بسيار ګل

  

  )٧٠= او ص١=، ا۶=، و١٠٠٠=غ(کال وبا ته اشاره ده . س.  ل١٠٧٧د 

کله کله په رمز کې د خبرې رسول . ابجد د تعويذ ليکلو او سحر او جادو په برخه کې ھم استعمال لريھمدا راز 

بسم «او » ھو«ليکو دا په حقيقت کې د » ٧٨۶«يا » ١١«موږ چې د خپلو ليکونو په سر کې : ھم ترې مطلب وي

ه منځه وکړي چې که کاغذ چٻرته ځای نيسي خو د تورو پر ځای د اعدادو کارول دا خطر ل» هللا الرحمان الرحيم

  .بې ځايه ولوٻږي نو پاک نومونه ترې اغيزمن نه شي

متن د اعدادو په بڼه کتل کٻږي او پټې ماناوې ترې ) تورات(په نامه د زاړه عھد » قباله«په يھودي ټولنو کې ھم د 

دادو بدلوي او نٻک او بد ھغه برخه ده چې حروف په اع» غيبيه علومو«ھم د ) جفر(» ګٻماتريا«. راايستل کٻږي

 کٻږي او دا ښيي چې ٣۴٠دواړه ) کتاب(» ِسِفر«او ) نوم(» ِشم«د بٻلګې په توګه په عبري ژبه کې . يې معلوموي

  .د خدای نوم او کتاب سره دواړه تړلي دي

په ځينو محافلو کې ھم د ټوکو په بڼه ځينې کلمې د ابجدو په څو لسيزې پخوا د افغانستان د ښوونځيو د زده کوونکو 

نھه دٻرش يوه له دغو اعدادو . اعتبار په اعدادو اړول کٻدلې او بيا کنايتاً ھمدغه اعداد د کلمې پر ځای کارول کٻدل

، »يک جو«، »جاده ھای باز«:  تجزيه شي نو په لسګونو کلمې او ترکيبونه ترې جوړٻږي٣٩که . څخه و
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له دغو کلمو څخه، يوه يې د ښکنځلو پر مھال ھم . يې يو څو بٻلګې دي» حاکی«، »حال«، »بلوا«، »الوب«

ً شوخو زده کوونکو له ) »دله«(کارٻدای شي  نور نو بيا دومره .  څخه په ھمدې يوه کلمه تعبير کاوه٣٩او طبعا

  .پسې چا سر نه ګرزاوه چې په خبره کې خبره راوباسي

نه . ھغه د پخوا ټوکې اوس د چا نه دي زده. ويم طبيعت دی چې د ھر څه پړه پر جنګ اچويدا خو د افغانانو د

پوھٻږم چې له کومې الرې بيا دغه ټوکه د موټرو د کاروبار ساحې ته ننوتله، خو نتيجه يې دا شوه چې اوس له دې 

بيا . لو جرأت ھم نه کويعدد راشي، څوک د موټرو د اسنادو د قانوني کو» ٣٩«وٻرې چې په لمبر پلٻټ کې به 

ھم د افغانانو د نوي طبيعت په اقتضا چې ھر څه بايد يوه دولتي مرجع يا کومه نړۍواله موسسه وکړي، زموږ 

  .تمه لري چې دا ستونزه يې ھم ستره محکمه ورحل کړي) او د ھغه په څٻر په زرګونو نور(حاجي صاحب 

اريانو ته ووايي چې د دغې ستونزې حل ستاسې په خپل دا به نو څوک وي چې حاجي صاحب او د دموټرو کاروب

دا به يې اسانه الر نه وي . چې اعداد او ارقام ھماغه مانا ښندي چې ته يې وغواړېئ خلک و پوھو. الس کې دی

چې ھمدغه د موټرو کاروباريان د ھغو تاوانونو يوه ډٻره کوچنۍ برخه چې له ھمدې درکه يې زغمي د اعالناتو په 

   معضله په يوه ټوکه بدله کړي؟٣٩کمپاين و لګوي چې ھمدغه د يو پراخ 

غم و » ٣٩«کله يې چې د شورا د مشروعيت مسله حل کړه بيا به د . خو دا کار به ھم ولسمشر ته ورپرٻږدو

» ١٢٨٠٤«له خوا » ۵٠۶٣«يې د » ٢٢٣٢«ورسره ياري وکړي او کوم » ١٠٠٢١«خوري خو په دې شرط چې 

 .ته و نه غوښتل شي
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