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  !!!ميشه نميشه
  زطــــــنـ

 کدام معّما و چيستان است و يا قسمتی از کدام آھنگ "ميشه نميشه"کر نکند که خوانندۀ ارجمند ف

  :توضيح اين ترکيب را ميگذارم به حسن ختام اين نوشته که گفته اند. فلکلوريک

  !!!شانامه ره آخرش خوش اس

  :سرانجام نتايج مقدماتی دور دوم شاديبازی انتخابات رياست جمھوری افغانستان اعالن گرديد

   درصد آراء را در بغل جيب خود زد۵۶،۴داکتر اشرف غنی احمدزی ــ 

   درصد را۴٣،۵۶، "عبدهللا مربّع"ــ و رقيبش داکتر عبدهللا عبدهللا؛ يعنی 

  :ردترکی خوب به ياد دارماز آوان کودکی و خُ 

 زمانی که در وطن ھمه چيز گل و گلزار مالوم ميشد، در پشت کوچه ھای شار کھنۀ کابل بسا 

  :الت و داد و ستدھا اتفاق می افتادمعام

 می آمد و اموال و اجناس کھنۀ مردم را در بدل پول نقد ميخريد؛ يعنی که "کھنه زری کو"ــ 

که از يک !!!) کھنه زری کن("کھنه زری کو"و عجيب نامی ست .  ميساخت"زر" را "کھنه"

لفظ نميشود، بلکه مطابق  ت"ھای ملفوظ"در تداول دری افغانستان . جملۀ مکمل ساخته شده است

تلفظ ميکنند؛ ) به واو مجھول("کونه" را "کھنه"به حرکت حرف ماقبل خود اداء ميگردد؛ مثالً 

  :و ازين که بگذريم. "شانامه"را " شاھنامه" و "پاچا" يا "پادشا" را "پادشاه"؛ "بار" را "بھار"
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ل اين جمله را با طنين  در پشت کوچه ھا و پسکوچه ھای کاب"کھنه زری کو"مردی که بحيث 

ً با آواز دلخراش دلنواز  فرياد ميزد، ھم نبض مردم را ميشناخت و ھم در ارزيابی و بعضا

  .متاعھای مورد خريد به ندرت به خطاء ميرفت

  ــ گندنه واال می آمد و گنده ميفروخت

   و کھنه عوض ميکردرشوی را در بدل سبوس و نانھای قاغسرشوی واال می آمد و گل سل ــ گ

لبلبوواال و و شلغم واال و زردک واال و ــ ھمين قسم بانجان واال و شبت واال و گشنيچ واال 

  ....کوزه واال و شورمشنگ واال و چينی واال و چوری واال و مرغ واال و 

  شاديواال کسی بود".ھم فال بود و ھم تماشا" بسيار جالب بود که "شادی واال"ازين جمله مگر 

چاره   شاديی داشت گردنبسته با ريسمان دراز و يک چوب بادامی دراز بيخدا که با آن شادی بيکه

شاديواال کوچه کوچه و خانه خانۀ کابل کھنه ره گز . را به رسم نوازش و رھنمائی نسق ميداد

ھای مردم شده، نمايشی اکتروباتيک از شادی خود نشان ميداد و در آخر حويليميکرد، وارد 

. ک خود را بدست شادی ميداد و با خواندن دعاء و پناه به خانه واال، طلب آرد ميکردطاس

تضرع کنان پيش بی بی خانه رفته آرد دوان دوان و شاديگک بی زبان ھم طاس را گرفته و 

  . ناميده ميشد"شاديبازی"شاديواال باالی شادی خود انجام ميداد، که  را چيزی. ميطلبيد

 صورت گرفت، ُکت و ُمت "انتخابات رياست جمھوری" افغانستان به نام آنچه در صحنۀ سياسی

شاديواالِی اعظم در ابتداء چند شادی را وارد ميدان ساخت و بعد .  شباھت دارد"شاديبازی"به 

. بازی به دور دوم موکول گشت که ضمن آن دو شادی پيشتاز به صف آرائی نھائی واداشته شدند

چه را شاديھای پيشتاز بالفاصله بعد از انجام يافتن دور دوم ميدانستند، رويدادھا نشان داد، که آن

  :بر ھمه مبرھن و مکشوف گشته بود

ــ آن که از باخت خود اطمينان حاصل کرده بود، داد و فرياد و عالال به راه انداخت که تقلب 

ً و شفاف و ناشفاف صورت گرفته است؛ از آرای پاک و ناپاک   ميفھميد که سخن گفت، ولی يقينا

  "!!!!نميشه": تيرش به خاک خورده است و فھميده بود که

ــ واندگرش که به برنده شدن خود اطمينان داشت، از ھمان اول خود را در رول زعيم دولت 

: پنداشته و ھرگونه معامله و سازش را با رقيب خود رد ميکرد، چون ميدانست که خودش

  "!!!!ميشه"

   در عرصۀ سياست افغانستان صورت گرفت؛ آمين "هميشه نميش"اينست که بازی 

 


