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موش سایۀ در پشه  

شد آبرو بی آبرومند  
 

عظیم " آبرومند" که از سالیان متمادی خود را هر گاه و ناگاهی نمایندۀ حزب اسالمی گلبدین در 

میکند و هر هفته و چهار شنبه هم دیموکرات و مستقل می شود و هر آخر هفته هم المان قلمداد  

روشنفکر و چند چیز دیگر، عاقبت هی میدان و طی میدان و خار مغیالن و درازی کرباس و 

کوتاهی عقل، راهی وطن می شود و با رسیدن به کابل اعالن میکند که نمایندۀ با صالحیت گلبدین 

ا مقامات حکومت به کابل آمده است. او مدعی می شود که اگر حکومت با است و جهت مذاکره ب

حزب اسالمی گلبدین به توافق برسد و شرایط حزب را قبول کند، جنگجویان)خیالی( حزب حاضراند 

 در کنار نیروهای حکومتی با داعش وارد جنگ شوند و....

ه پندیده است، نیک میدانست که آقای " آبرومند" که در زیر سایۀ یک موش مرده، احساس می کرد

این مشت بسته اش خریداری ندارد و زود باز می شود و رسوای خاص و عام، اما دل به دریا زده و  

خدا خدا میکرده است که کدام برادر حزبی او در کارش گرهی اگر می اندازد، یکی دو روزی 

و هوتل پنج ستاره و تحفه و برایش فرصت دهند تا از خوان نعمت حکومت و موتر های ضد گلوله 

تارتق آنان، حتی برای یک روز هم اگر امکان داشته باشد، بهره مند گردد و در سایۀ موش پندیده به 

 نظر آید.

اما اوضاع و احوال بر وفق و مراد" آبرومند " نه چرخید و  بی " آبرو " شد و نمایندۀ گلبدین از 

بلند کرده و ادعا کرد که حزب آنان هیچ نمایندۀ به  ناکجا آبادی در پاکستان صدای منحوس خود را

 کابل نفرستاده است.

فردی بنام " هارون زرغون" که گویا نمایندۀ آن موش فراری می باشد، طی یک اطالعیه از طرف  

هارون زرغون، سخنگوی این حزب امروز به خبرگزاری بخدی گفت: "حزب اسالمی و ... حزب خود اعالن کرد: } 

سیاسی حزب کدام هیئتی را که از جانب رهبری حزب وارد کابل شده باشد، تایید نمی کند، ما خبرها در این مورد را  یا کمیته
 ".کامال رد می کنیم و اگر بخواهیم که در این مورد هیئت بفرستیم به شکل رسمی موقف خود را روشن اعالم می کنیم

شخصی به کابل انجام داده است و هیچگاه او به نمایندگی حزب اقای زرغون می گوید که محمد عظیم آبرومند یک سفر 
 ۱۳۹۴اسد ۲۷خبرگزاری بخدیاسالمی صالحیت مذاکره و یا گفتگو را ندارد{ 

و این آب سردی بود که بر آتش شعله ور" آبرمند" ریخته شد و رویا های طالئی اشرا به یک کابوس 

 شوم مبدل ساخت.

از سی سال گذشته چپ و راست سنگ گلبدین و حزب اسالمی او را آقای عظیم " آبرومند" در بیشتر 

بر سینه میزد، اما عاقبت حزب از مخفیگاه خود در پاکستان" آبرو" ی او را پاک برد و بصورت 

بسیار واضح و روشن از حنجرۀ نماینده اش فریاد کرد که شخصی به نام " عظیم آبرومند" هیچگاه 

 مذاکره و یا گفتگو را ندارد. به نمایندگی حزب اسالمی صالحیت

حال دیده شود که آیا آقای " آبرومند " کدام مشت پول از مقامات کابل به دست آورده است و یا خیر 

و آیا بعد از بازگشت به المان  در موقف او در برابر گلبدین و حزب اسالمی او تغییری رونما خواهد 

 گردید یا خیر؟!
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حزب جنایتگستر، خونریز و تروریستی رفتن و چون پشه ای  یک عمر  با چشم سفیدی از پی یک

خود را زیر سایۀ موش پنداندن، غیر از " بی آبروئی" برای جناب " آبرومند"، هیچ ارمغان دیگری 

 نداشت. گفته اند خود کرده را نه درد است و نه درمان!!!!
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