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 مداريان و جادوگران
 

زی که د رهمين گفت و شنود فضل الرحيم رحيم ، خبر نگار ازاد با وليد تميم ، نويسنده و طنز پردا
  بدست چاپ سپرده است" مداريان و جادوگران " تازگی ها مجموعهء طنزی را بنام 

 

اقائی وليد تميم ، تا جائيکه من از شما و کار های روزمره تان خبر، دارم ، شما يک 
لطفا بگويد که با .ادم کامال مصروف در گرفتاری های کار و بار روزگار هستيد 

  چگونه مجال پرداختن به نويسندگی را می يابيد؟اين همه گرفتاری ها

 3:00شما دقيقا از وضعيت من با خبر هستيد، باور بکنيد که گاه گاهی ساعت  
صبح هم بيدار شديم و هرانچيزی که در حقيقت بسيار تلخ و متاثر کننده بوده در 

مان در اصل معموال هر وقتيکه از يک موضع روز متاثر شديم ه. قالب طنز نوشتيم
لحظه اقدام به نوشته کرديم ولی معموال از طرف شب هنگاميکه همه خاموش و در 
.خواب اند من جريانات مضحک سياسی و يا هم اجتماعی را بياد اورده و مينويسم  

  چگونه به نويسندگی رو اورديد؟- 

 ذهنی انسان ها جا دارد و من  نويسنده گی مانند هر هنر ديگر در ساختار فکری و
 مکتب من يگان پارچه  ناخواسته در اين راه قدام گذاشته ام، در صنوف متوسطههم 

تمثيلی مينوشتم و دوستان هم انرا ميپسنديدند خوب فکر ميکنم اين کار من از خرابی 
وضعيت کشور سرچشمه ميگرد و هميشه با حادثات جالب ومضحک مقابل ميشدم 

ين واقعه خبرشوند و يا هم بعضا که سبب حيرتم ميشد ميگفتم ای کاش دوستان از ا
ا قشار بسيار قدرتمند و زورمند مرا وادار به نويسنده گی ميکرد چون  اين رفتار ها 

کم کم دوستانم برايم سوژه . يگانه راه تسکين کردن ذهنم همانا نوشتن بود و انرا با جمع از دوستانم شريک ساختن
ز بنويسم و يا هم مقاله طنزگونه، راست گپ، با فرستادن سوژه نميتوانم ميفرستادند و ميخواستند که من در چنين مورد طن

اهسته اهسته بعضی از پارچه های طنز . بنويسم بايد من خودم از اين سوژه متاثر شده باشم ويا ذهنم حکم کند که بنويسم
شاخه زندان (قرار گرفت در هفته نامه ها در افغانستان به چاپ رسيد و يگان طنز هم در سايت بی بی سی مورد بحث 

                 . همين نقد و تشويق دوستان مرا واداشت که يگان نويسنده گی کنم) ابو غريب در کابل

  ايا گاهی هم از خود پرسيده ايد که چرا می نويسيد؟- 

ر اثر نوشتاری در نخير تا حال نپرسيديم ولی درک ميکنم که بايد در بدترين حالت و قيدترين شرايط بايد نوشت چون ه
ذات خود سند تاريخی است که از تلخی و شرينی روزگار حکايت ميکند و در عين حال نوشتن طنزهای سياسی و انهم 
بشکل مستقيم باالی کسانيکه ملت را به مسخره گرفتند يک نوع مبارزه است برای روشن ساختن اذهان عامه و اصالح 

  .  امپس از همين خاطر از خود نپرسيده. جامعه

  چرا از اين همه ژانر های ادبی ، ژانر طنز را برگزيده ايد و به ان می پردازيد ؟-

به الفاظ شرين ميتوان زودتر ازهر ژانر ادبی ديگر عالقمندی خواننده را " تيری آلوده در شهد است"طنز به گفته اديبان 
طنز بهترين سالح .  ساده گی ميتوان بيان نمودبخود جلب کرد و در ميان خطوط نوشتاری پيغام های خود را به بسيار

ادبی برای اصالح جامعه و بيان نارسايی های يک جامعه است، در عين حال تلخترين نوع انتقاد است چون نيش تند طنز 
    . ذهراگين تر از توهين و دشنام است
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  ديد شما نسبت به خود سانسوری چيست ؟-

اگر مقايسه شود خودسانسوری در حقيقت . ان خود کشی احساسات فردی استخود سانسوری همان نقاپ پوشی است، هم
سرکوب کردن استعداد است، و بايد تاکيد کرد که خودسانسوری سرچشمه از ترس ميگرد که متاسفانه در کشور ما 
و يا خودسانسوری بخاطر خطرات موجوده از طرف افراد حاکم در قدرت، دولت و يا هم جهت داشتن حامايان خارجی 

از ... در حاليکه در مبارزه ترک جان و ترک مال و ترک سر .  به يک فرهنگ مبدل گشته است بقای قدرت و چوکی
.  که خود سانسوری در نوشتار من نباشد من تا اخرين حد کوشش کرده ام. جمله با ارزشترين مراحل مبارزه است  

  را ندارد که بايد ميداشت علت در چيست ؟ به نظر شما چرا در مطبوعات کشور ما طنز رونق انچنانی-

علت رشد کم و يا ناچيزی طنز در مطبوعات افغانستان، همان موجوديت خطرات موجوده بخصوص عدم پذيرش انتقاد 
دليل ديگر اينکه افراد در قدرت اصالح ناپذير هستند بنا . از طرف افراد جنگی و تنظيمی و حتی غير تنظيمی است

و يا هم اينکه اکثرا فکر ميکنند که طنز نويسی !  ميکنند که چرا بايد طنز گفت؟ بايد مستقيم نوشتنويسنده گان احساس
عين فکاهی گويی است و کسانيکه طنز ميگويند بايد افراد مسخره، مضحک و فکاهی گو باشند به همين اساس در جامعه 

دم حقيرتر جلوه ميکنند و شايد هم من اشتباه کرده  بنابر برداشت غلط مر  با مقايسه با داستان نويسان، شعرنويسان هم
يکی از دوستان گفت طنز نويسی در جامعه ما حيثيت بازی های . باشدم ولی اين برداشت من از طنز نويسی است

را دارد و اگر قرار باشد در جامعه جدی مطرح شوی بايد از طنز نويسی دست بکشی و يا که به " سرگرم کننده"
ولی . بنا فکر ميکنم چنين برداشت ها سبب کم رنگی طنز در مطبوعات شده است... امه بدهیسرگرمی مردم اد

خوشبختانه حال اکثر نشرات تصويری و صوتی برنامه های طنزی دارند که نارسايی های جامعه را با زبان طنز بيان 
. ميکنند که اميد خوب رشد ژانر طنز ميباشد  

  در رسانه های کشور ما پيدا نمايد؟ ينکه طنز جايگاه ئی پر درخشش تری به نظر شما چی بايد کرد برای ا- 

ترس را بايد محو کرد، بدين معنی که شرايط تفنگساالری کم رنگ شود و طنز نويسان جدی عرض اندام کنند و 
 قرار ندارند خودسانسوری از بين برود، ديگر نبايد طنزهای بی هدف بالی معلم و داکترو غيره افراد که در راس سيستم

. نوشته شود جهت مسرت و خوشی و خنده   

  از طنز نويسان کشورما و دنيا به کار کی بيشتر عالقمند هستيد ؟-

بود، خوشم " َمحَمت ُنصَرت" بيشتر از نوشتار عزيز نسين نويسنده و طنز نويس ترکيه که در اصل نام دوران طفليت اش
. د پيدا ميشوند که با ان سطح از طنز نويسی رسيده باشندميايد و سخت باورمند هستم که کمترين افرا  

مجموعه ديگر ی از شما نشر شده ويا اين اولين مجموعه طنزی " جادوگران و مداريان "  ايا قبل از نشر مجموعهء -
 شما است ؟

کيد بکنم که اين بشکل مجموعه اين اولين مجموعه طنز بنده ميباشد و بايد تا نخيرپيش از اين کدام مجموعه نداشتم 
خرسند .  از طنزهای سياسی به نوع خود اولين اثر است که تا حال در افغانستان چاپ و به نشر رسيده است مجموعه

. هستم که ادعا بکنم که من آغازگر محو خود سانسوری در طنز و محو ترس در طنز ميباشم  

يا نه ؟ ايا چيزهای تازه و کار روی مجموعه بعدی را روی دست داريد -   

نوشته ام و بعد از جمعاوری شان در يکی دوسال  " جادوگران ومداريان"بلی، طنز های ديگر هم بعد از چاپ مجموعه 
مجموعه های طنزی که من مينويسم در اصل ميتوان گفت مجموعه از واقعات . اينده مجموعه تازه ی را بچاپ ميرسانم

نوشته شده اند از همين خاطر نميتوان زودتر از زمان اين کتاب را به تاريخ معاصر کشور ما می باشد که در قالب طنز 
: يکی از اخرين کارهايم را در ختم مصاحبه تقديم تان ميدارم. نشر برسانم  
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 !جنگ گرجستان و هوشدار به روسيه و امريکا

   2008 اگست 11

  وليد تميم: از

 ولی دوست بسيار عزيزام داکتر عابد اکمل  ل و اسد نثار نوشتمنيک ام داکترعابد اکم اين طنز بعد از گفتو گو با دوستان 
داکتر عابد اکمل با انکه داکتر بود .  روز جسد دفن شده اش از بگرام بدست امد21 اگست الدرک و بعد از 12به تاريخ 

ر ارزوه پدر  بنام ايمان دارد که هنوز هم د  ساله2 او يک دختر نازنين به سن  ماستری در زبان شناسی هم داشت،
اين پارچه در عالم که او با من نيست . اين اخيرين طنز من است که توسط داکتر عابد تصيحح و اديت شده است .  است

   ! روحش شاد باد: تقديم اش ميدارم

در کشمکش های سريع الوقوع جهانی، ملتهای مفت خور مثل ما در جهان منتظر روزی هستند که تمدنها بعد از 
 ړتوی از هم بپاشند، قصه تکنالوژی مدرن مفت شود، سفينه های فضايی از بی تيلی در روی زمين به کباتصادمات هس

مبدل شوند و تمام انسان های متمدن امروزی که بسيار تنبل و بيکاره هستند محتاج انسان های زحمتکش و سختجاني مثل 
 سر  سان وحيوان کش ميكنيم، آب توسط سطل و بانگیچون ما هنوز هم مثل نياکان خود کراچی ها را توسط ان. ما شوند

 حيوان معصوم  شانه ها انتقال ميگردد ، بهترين وسيله نقليه افراد مريض به شفاخانه ها در اکثر واليات ما هنوز هم
ميباشد، در زمستان انسانان کشور ما هم مثل مورچه ميخوابند، گرمی به نسبت نبود برق نيم پزک ما ميکند و " خر"

 با همه نيستی که از بابت تنبلی زمامدارن  .خاکباد های شديد و بعد اش تعرق و گرمی انسان های زنده را موميايی ميکند
و خوشحال هستيم و از همه جالبتر اينکه با وجود اين  هنوز هم زنده   شده است  قبلی تا حل نصيب ملت ما و امثال ما

  .نيستی با هم ديگر درافتاده ايم

ين قرار است که اميد ان ميرود که شايد اين قافله طويل تمدن و مدنيت در حالت برگشت باشد و يک چانس قصه از ا
  !خوب برای افغان ها

 که ساحه بفر  -، روسيه بنابر مداخله نظامی گرجستان در اوستيا جنوبی2008 اگست سال 7چهار روز قبل، به تاريخ 
 انسان گرجستانی قسمت های اوستيا جنوبی را 2000بعد از کشتار بيش از  کرد   برآن کشور حمله نظامی-عالم شده بود

پيام های تلويزيونی . تصرف کرد وحتی بگو مگوی نماينده گان روسيه و امريکا در سازمان ملل متحد نيز بلند شد
گونی ديگر .  و روسی سرخط اکثر اخبار خارجی را تشکيل ميدهد روسای جمهور کشورهای اروپايی ، امريکايی

  ... برای کشورهای مفت خور مثل ما ست زيرا امکان دارد قافله برگشت کند   چانس طاليی اوضاع کنونی

، روسيه به زور تانک و "مانند تسليمی حکومت داکتر نجيب به احزاب جهادی"بعد از گرم شدن موضوع گرجستان 
در . اوستيا را به ويرانه تبديل ميکند" نظارمانند جمعيت اسالمی و شورای " طياره بم افگن داخل اوستيا گرديده 

از اين کار روسيه سخت متاثر ميگردد و امر جنگ را به حمايت گرجستان "  مانند حزب اسالمی " حال، گرجستان  اين
در ظرف چند روز، روسيه باالی افخازيا نيز حمله کرده، بعد از ويرانی تمام کشور آنجا را نيز بزور . صادر ميکند
که توسط نيرو های نظامی امريکا و ناتو " گرجستان" کشور متصرف شده   نيرو های نظامی. رمياوردبتصرف د

  . آموزش نظامی ميديدند، از بابت اينکه نتوانستند مقابل روسيه مقاومت کنند جناب بوش را سخت متاثر ميسازند

قابل روسيه عکس العمل شديد نشان دهد جورج بوش که از دوره حکومت اش بيش از شش ماه نمانده، تصميم ميگرد تا م
بعد از تماس های .  که تحت حمايه امريکا هستند به اين ساده گی تصرف شوند و نگذارد که ملت های ضعيف و نحيفی

استخباراتی با کشور های تحت حمايه خود که در همسايه گی روسيه قرار دارند، امريکا موفق ميشود که اوکراين را 
  . ا روسيه در گير جنگ شودمتقاعد سازد تا ب

 بحيره سياه استفاده کنند نيروی نظامی اوکراين   بندر سواستوپل اوکراين اخطار ميدهد که اگر کشتی ها جنگی روسيه از
 نخواهد گذاشت که روسها بدون مشوره اوکراين دست به تسخيرساحت بيشتر  مانع قوای بحری روسيه خواهد شد و

کشتی های روسيه . مربوط اوکراين جهت حمالت نظامی باالی کشورهای ديگر استفاده شودگرجستان بزنند و ازساحه 
روس ها که چنين پالن را . که از قبل در بحيره سياه موقعيت گرفته بودند، با کشتی های اوکراينی درگير جنگ ميشوند

 و مستقيما باالی اوکراين حمله  متصور بودند، به همکاری نيروی هوايی شان کشتی های اوکراينی را نابود ميسازند
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حزب کمونيست اوکراين با روسيه همدست شده، جهت ايجاد بالک بزرگ کمونيستی از حمله روسيه برآن کشور . ميکنند
و اوکراين به غرب کابل مبدل ) 2008 اگست 24(درگيری ميان روسيه و اوکراين دو هفته دوام ميکند . حمايت مينمايد

  !ميگردد

، ايترتاس، و BBC،CNN: شت و خون، تباهی و ويرانی در مطبوعات سخت غوغا بر پا مينمايندمهاجرت ها، ک
فرانسه که نماينده گی دوره يی جامعه اروپايی را به . هزاران نشريه های چاپی مقاالت و پيشبينی ها را به چاپ ميرسانند

ر روسيه را حل بسازد ولی روسيه درخواست عهده دارد به روسيه سفر ميکند تا از راه ديپلوماسی نرمستی جهان خوا
 مال روسيه است 90فرانسه و جامعه اروپا را ناديده ميگرد و اخطارميدهد که کشور های از دست رفته روسيه در دهه 

  . و اين حمالت جهت وا پس گيری قلمرو از دست رفته آنکشور ميباشد

و و امريکا از پايگاه های افغانستان به طرف آسيای در تمام دنيا وضعيت جنگی حکمفرماست ، نيروهای نظامی نات
 اخر حکومت داکتر نجيب  در افغانستان وضعيت سياسی مشابه سال های. ميانه، ترکيه، رومانايا و ارمنيا حرکت ميکنند 

بی باوری و ترس از ورود دشمن به کابل، هرج و مرج سياسی محسوس است و افراد داخل حکومت دندان : اهللا ميباشد
دشمنان بيرون حکومت افغانستان به نسبت نبودن فند و وند . ها را خالل کرده خود را به يک چور تازه آماده ميسازند

 توان مبارزه  کشورهای همسايه که در تحت سايه جنگ قرار گرفته اند يگان فير های هوايی ميکنند وبس و
  . را ندارند رويارويی 

چين و روسيه باهم موافقه ميکنند تا قزاقستان جز قلمرو چين گردد و . الن ميکندايران نيز حمايت خود را از روسيه اع
آقای چاويز در امريکای جنوبی نيز اعالن ميکند که ديگر نقشه دنيا بايد تغيير داده . در مقابل چين همرزم روسيه ميگردد

  . يکنند از ايجاد بالک کمونيزم اعالن حمايت م کيوبا، کوريای شمالی و و يتنام. شود

اسرائيل، کانادا، استراليا، انگلستان و ديگر کشوران همپيمان ناتو معاهدات جديد دفاعی را عقد ميکنند و نيرو های خود 
  . را منسجم نموده در حالت آماده باش قرار ميدهند

ميشوند  در فکر جمع کردن نان و خوراکه  " مثآلادم غريب که در عين عروسی گاوش گم ميشود"کشور های فقير 
  .  قحطی روز افزون جان هزاران انسان را ميگيرد ولی

غله و دانه هم قدربه ضرورت در کشور موجود ميباشد . حالت نسبتا خوبی دارد افغانستان از نگاه وضعيت اقتصادی
 چند روز قبل به حساب بانکی دولتی منتقل و غله   مليارد دالری تعهد شده کانفرانس پاريس50زيرا پول کمکی 

  .خريداری شده از پاکستان و آسيای ميانه نيز در کابل ذخيره گرديده است

 هنوز بحث  .تحليل گران از شروع جنگ جهانی سوم بحث ميکنند و ميگويند که شايد جنگ نوعيت ديگری داشته باشد
  .ها به پخته گی نرسيده است که خبر عاجل از مطبوعات پخش ميگردد و بنی بشرهک و پک ميمانند

بعد از دگرگونی های سياسی در دنيا و گرفتاری جامعه جهانی در موضوعات سياسی : از اين قرار است کهخبر 
 و کندنسر ضرورت داشت به سرحد کشور با عراق انتقال ميدهد و به همکاری   ايران بم اتومی را که چند پرزه جديد،

و محکم کردن نت و بولت بم انفجار ميکند و برعالوه حين بسته بندی . چند کشورهم پيمان پرزه های آنرا تکميل مينمايد
  .  نيز تباه ميگردد شرق ميانه ايران و عراق، يک قسمت بزرگ کشورهای 

هنوز خبر توسط منابع موثق تاييد نگرديده که مطبوعات در رابطه با انفجار شايعاتی را به نشر ميرسانند که گويا روسيه 
امريکا هم آماده گی می گيرد تا بم اتوم را باالی روسيه . دف قرار داده استتاسيسات نظامی امريکا را در عراق ه

استفاده کند و روسيه هم که هنوز از اين کار خبرندارد آماده گی استفاده بم های هستوی را ميگيرد و چند بم را به 
  . کوريای شمالی و ويتنام انتقال ميدهد

 سپتمبر صادر 5 امريکا در آبهای خليج به تاريخ  شورهای پولند و پايگاه امر انتقال بم های هستوی را به ک امريکا هم
 ولی بدبختانه، طياره که بم های اتومی را انتقال ميدهد باالی سرحد خاک فرانسه و هالند دچار مشکل تخنيکی  .ميکند

ره امريکايی به تعداد اين طيا. اين خبر برای لحظاتی پخش نميگردد چون اصال باورکردنی نيست. شده و سقوط ميکند
اين موضوع " شتر دزدی و خپ خپ راه رفتن"   راکت هستوی را انتقال ميداد، امکان نداشت که20چهار بم و بيش از 

 انسان  .سقوط طياره امريکايی در خاک فرانسه دنيا را تکان داده و قاره اروپا را به خاکستر مبدل ميسازد. پنهان شود
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 افسوس به تمدن کهن فرانسه و  . چنان به حيرت در ميايند که گويی در جاهای خود ميخ شده اندهای تمام دنيا از اين کار
 نيم کره مقبول آبی در آتش نفاق انسانی و دستاورد انسانهای متمدن ميسوزد   اين کار را کسی نميدانست،  عواقب !اروپا

  .و به خاکستر مبدل ميگردد

 اين خبر در باره واقعه  .وحشت زده ميسازد ال صرف نصف شان زنده مانده اند خبر تکاندهنده ديگری جهانيان را که ح
حين عبور از فضای کشورهای عربی به جانب آبهای خليج ، طياره امريکايی از : ی برای طياره دوم امريکايی است

ی است، در نتيجه چون اين طياره نيز مملو از اسلحه اتوم. طرف گروه های تروريستی در سوريه، سقوط داده ميشود
انهدام آن تمام فضای کشور های افريقايی و عربی را زهر هستوی فرا ميگيرد وحيات در اين کشور ها در چند لحظه از 

  . بين ميرود

 سپتمبر اياالت مختلف امريکا را هدف راکت های هستوی قرار 11بعد از پالن امريکا و تصادمات، روسيه به تاريخ 
 در عين روز صورت ميگرد و جهان مدرن گورستان مواد  کار از طرف امريکا و متحدينشميدهد و در مقابل عين 

  . سوخته و نيم سوخته مبدل ميشود

 سپتمبر، چين نيز اسلحه اتومی را باالی استراليا و جاپان در جنگ واپسگيری جزاير کوچک اوکيناوا، 15به تاريخ 
چين است، جهت دفاع از حريم فضايی خود باالی چين راکت های هند که نزديک .  استعمال ميکند فليپين و ماليزيا

چين و کوريای شمالی در عکس . هستوی شليک ميکند و در مقابل اسالم آباد را نيز زير هدف اسلحه اتومی قرار ميدهد
  .العمل در مقابل هند اين کشور را با تمام شدت نابود ميسازند

افراد .  نشان نميدهد  می محسوب ميکرد، هيچ عکس العمل دفاعی و نظامیپاکستان که خود را از جمله قدرت های اتو 
نيم جان پارلمان پاکستان از حکومت نيم سوخته تقاضا ميکند که در مقابل حمالت هستوی هندوستان، اسلحه اتومی 

ه پاکستان اسلحه بعدًا، در مطبوعات افشا ميشود ک. پاکستان را بکار برند ولی حکومت اين تقاضا را بی جواب ميماند
احزاب تندرو اسالمی زمين و زمان پاکستان . اتومی نداشت و صرف راکت های دور برد داشت که فعال از کار مانده اند

 داخل تاسيسات اتومی پاکستان ميبينند که جز چند فابريکه توليد  را ميپالند که بم هستوی را بيابند ولی بعد از راه يافتن به
  . که آن هم بعد از حمالت هند تباه شده اند زی چيزی ديگری در اين مکان نيستروغن شمع و پاپر سا

در تمام کشور های ضعيف دنيا، اقوام مختلف و احزاب تابه دندان مسلح مخالف دولت و اربابان بر قدرت سوار بين خود 
  !اسلحه هستوی نيستميافتند و آنها هم کشور های شانرا چنان تخريب ميکنند که مقدار تخريب شان کمتر از 

سنگاپور، ماليزيا، تايلند و اندونيزيا در زد وخورد بين ابر قدرت های مانند چين، اروپا، هند و چاپان به خاکستر تبديل 
  .ميشوند و از تف و دود سالحهای هستوی هزاران کيلومتر دور کشورهای غريب و نيمه غريب در کام تباهی ميروند

  ! نو باز هم زنده باد افغانستا

دين محمد غمخوار در راديوکابل شيرين ميسرايد .... ښار د پاريس نه ننگرهار ښكلی دی ....په دې دنيا جنت ياديږيکابل 
و اين آهنگ مانند قبل يک خيال محض نيست بلکه حقيقت است و کابل جنت روی زمين است و هلمند از کانادا و 

  .ننگرهار از پاريس زيباتر اند

جنگ جهانی سوم گذشته است، افغانستان از جمله چند کشور محدود اين کره خاکی است که مدرن  ماه از 3امروزکه 
 فعالترين و با احساسترين انسانهای روی زمين را تشکيل  مردم افغانستان. ترين تخنيک روی زمين را دار ميباشند

استفاده  ه حد اکثر در کار های روزمره  ب از حيوانات. در اين کشور ابزار فلزی به اندازه وافر موجود است. ميدهند
قالين دستبافت افغانستان يگانه . سطح منطقه محسوب ميگردد ظروف کاللی از جمله مدرن ترين فنون در . ميشود

از نگاه .  در منطقه بی جوره ميباشد شهکار دنيا بوده و ماشين چاپی ما گرچه کهنه و فرسوده است، هنوز هم فعال و
 - حيوانهای اهلی مانند گاو اصالت زراعتی ما از نگاه کيفيت و مقدار در منطقه بی نظير بوده و از کشت و ح زراعت،

  . برای شخم زدن استفاده ميشود-که به تعداد کم در آسيا يافت ميگردد

ده  ساعت روزانه استفا4 الی 3برای ) در کشور های ديگر کسی نامش را نيز نميداند( صرفًا در افغانستان  از برق 
ميشود و در خانه های مردم در يکی دو شهر ديگر نيز، برق برای چند ساعت با وقفه های يکی دو روز در ميان موجود 

  . است
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سرک های قير شده و پخته کاری تمام واليت های بزرگ کشور را با هم وصل ميسازد گرچه سرک ها چقری های 
يسه به نبود سرک در اکثر کشورهای دنيا، افغانستان در راس چندمتره، و فراز و نشيب های زيادی دارد، ولی در مقا
  . کشورهای مدرن در عرصه داشتن سرک های قير ميباشد

موتر، مدرن ترين وسيله پنداشته ميشود، ولی به نسبت نبود تيل تعدادی در سرک ها و تعداد هم در داخل و عقب خانه   
    .ها پارک داده شده اند

از تمام کشورهای دنيا واردات داشته و از خود هيچ توليدی نداشت، از طرف چند تن چون افغانستان در سابق 
متخصصين و مشاورين کشورهای مرحوم و کمک کننده سابق در افغانستان، کشور ما بحيث مهد تمدن و موزيم تمدن 

  .بشريت معرفی ميگردد 

 کار ميکنند از حکومت افغانستان ميخواهند تا  يونسکوچند تن خارجی که در افغانستان زنده مانده اند و دراداره ی بنام  
  .توليدات کشور های خارجی را در يک موزيم جمعاوری نمايد تا تاريخ در اذهان مردم جاويدان بماند نمونه 

حال که اين داستان خيالی به پايان رسيد بايد کشورهای دخيل در جنگ بدانند که عواقب اين جنگ برعکس تمام جنگ 
  !  جنگ به نفع ماست نه به نفع انها يلی و شوقی اينبار اينهای تحم

خبردار اگر در فکر جنگ جهانی سوم شويد وگر نه افغان ها، اين موجودات نخبه روی زمين، مالک نمونه های توليدی 
  .دنيا خواهد شد

  ختم

.اقائی وليد تميم از شما يک دنيا سپاس که به پرسش هايم پاسخ گفتيد   

 


