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رفعت حسینی

اوباشی های چند پشتون افغانستان
ناگزیرم اندرباب شخصیت های رذیل و صفات [حمیده وجلیلهء !] تعدادی از بی مایگان پشتون
تباردرخاکستان افغانستان  ،ولو فشرده واندک ،یاددهانی کنم وتذکردهم:
یکم.
در عنفوان سالیان جوانی!  ،برخی پشتون های « بی حیثیت انسانی ـ بی سواد »
درخاکزارافغانستان  { ،تظاهر} به مارکسیست و لینینست و سوسیالیست و انقالبی دوران
سازوفلسفهء علمی (مارکسیزم) اندیش نمودند وبه نان ونام ونوایی رسیدند.
دوم.
پس از مرگ فجیع حزب خلق  ،وسلطنت ِ فسادوفاسدان مجاهدین اسالم،این شمار لندغر های
پشتون ،آغازنمودند به استنجا ووضو ونمازخواندن به « آیین خجستهء» اسالم { غرای } مال
گلبدین [[ بابا ]] وحج رفتن ولقب ننگین حاجی را کمایی کردن ودرکنارکعبه عکس گرفتن وآن
فوتو ها رابرای احمقان یعنی خلق هللا چاپ نمودن.
آدم مشهور درین مورد [رفیق انقالبی ] شهنواز تنی می باشد.
سوم.
تعداد زیاد خلقی های پشتون تبار که در وقت چهار یارکبار حزب آدمکش خلق ،وزیر و سفیر و
خادیست واگسایست وکامیست بودند و در کشتار بیگنهان نقش فعال ویا غیرمستقیم داشتند ،حاال
در کشورهای امپریالیستی وسرمایه دار ،درحالت بهشتی ودلخواه < مفت خوری  :پناهندگی >
خودرا مسکن گزین ساخته اند.
خود و همسران و کودکان شان مفت می خورند و مفت می پوشند و مفت از طبابت مدرن
استفاده می نمایند و ساالنه به غرض دیدن اقارب به خاکستان افغانستان وهم حج و ترکیه و هند
می روند.
چارم.
تعدادی ازین رذیالن پشتون درحالیکه تابعیت رسمی کشوری دیگر را حاصل نموده اند ،در
افغانستان حزب سیاسی! جور وتاسیس نموده و ساالنه چندین بار به افغانستان سفر نموده در
جلسات حزبی حزب خود و در مهمانی های برای سبزی پلو و بوالنی ومرغ چلوهای تیز و تند
شرکت می نمایند.
و در آبادانی رذالت در لوی قندهارسهم تاریخی و انسانی خود را اداء می نمایند.
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