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 محمدصالح گردش 

 ماست جامعه انکار بال واقعیت طالب

 اکافین معاشی یک که دیروز تا هم و دارم، طالبانی های اندیشه نه و نیستم طالب من نگیرید، اشتباه به

 حتا و کار بدل در دولت از بودند، نیز آمر و رئیس باالیم که ام فکری حسودان کشی چشم و منت صد با

 نیز یی وظیفه و کار درخواست و چشمداشت و ام داده دست از طالبان آمدن با  نیز آنرا گرفتم می بیگار

 بانطال حاکمیت در که دیگری پنهان و ناگفته مشکل ها ده و مشکل این باوجود. ندارم موجود حاکمیت از

 گویم می مقصدی و هدف و فشار کوچکترین بدون و صادقانه ام، گریبان به دست تنهایی به آن با و دارم

 معامله و ظالم و دزد کارشناسان و انجنیر و ماستر و داکتر ها ده با را بیسواد طالب یک پای خاک که

 خیلد گذشته سال سی حتا و سال بیست حاکمیت سیاسی های بند و زد در که دیروز فروش خاک و گر

 صاب،ق دوکتورانش سیاسی حلقه که حکومتی. دانم نمی هم مقایسه قابل اصالا  و کنم نمی مقایسه بودند،

 و شاعر)  بدستان قلم و مالیان تلف، حق و خور رشوت قاضیانش مخرب، و ویرانگر  انجنیرانش

 .بودند پاک بوت و چاپلوس و مداح اش( نویسنده

 و اهداف به متعهد و دلیر و باغیرت و نفس پاک اما پالوچ بیسواد طالب یک چگونه که بگویید شما حاال 

 ینکتای و ها پوش پتلون آن به نسبت ماست جامعه عینیی حقیقت یک که را هایش اندیشه و ها آرمان

 جوهر و ماهیت من امثال و من برای دگر گرفت؟ مقایسه به تهی میان و نامتعهد و نام بد های پوش

 حقایق و هاست پدیده و اشیأ ظاهر به های نمایه و ها جلوه سوای حقایق زیرا نیست، مهم  فکری مکاتب

 جلوه ناگوار و تلخ ها بعضی برای ولو رسد می پیروزی به که است همان زمانی مقطع هر در اجتماعی

 .ام پذیرفته زیستم جامعه در تجربه با را حقیقت این من. نماید

 اکمیتح به نسبت موارد بسیاری در که کنم می اعتراف اما نیستم طالبان کردار و اعمال همه مؤید باآنکه

 ههیچوج به نیز شان اعمال بندی دسته فکر  به من و نمایند می عمل بهتر شان های گفته به دیروزی

 .بود نخواهم

 حزب طالبان،اعضای آمدن با که اینست من نزد در طالبان حاکمیت از اهمیت حایز دیگر مورد یک

 نیپراگ نفاق عمده عوامل از یکی که کشور شمال بخش فکری مکتب های پرچمی ویژه به دموکراتیک

 البانط تا امیدوارم. شد برچیده شان گلیم بودند، پیشین های حاکمیت دستگاه و دم در زبانی و قومی های

 دهی ظرن تبارز مجال نیز دارند نفوذ کشور جنوب صفحات در بیشتر که فکری گروه این دیگر جناح به

 .ندهند را اجتماعی امور به
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