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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل- عبدهللا امينی
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  چرا لباست را آتش زدی؟! آريانا سعيد

 

او به خاطر خاموش ساختن انتقاد عده ای از بد انديشان و تنگ :  بزرگترين اشتباه را مرتکب شده استآريانا سعيد

من امروز يکی از بزرگترين مشکالت افغانستان را " گفت سعيد.  کنسرت پاريس خود را سوختاندنظران، لباس شب

 دادن کريدت به اخوان آريانا سعيداز نگاه من اين حرکت ". بعد با تمام وجود اين پيراھن را آتش زد. حل می کنم

 کمترين عيبی وجود يانا سعيدآردر لباس شب کنسرت . الشاطين است که در پی خفه کردن آزادی ھای فردی اند

از زن ستيزان بوده است که درذھن شيطانی خود شھوت را ای عيب دماغ ھای فرسوده و ضد بشری عده . نداشت

  .تجسم می کنند

در پاريس، اين خوانندۀ بلند آوازه کماکان در زير انتقاد خرده گيران احمق قرار داشته " اريانا سعيد"از شب کنسرت 

رنگ لباس .  کدام عيبی نديدمآريانا سعيدمن در لباس . در آن کنسرت شھوت برانگيز معرفی نمودندکه لباس او را 

 کم معضله در  .  را به ھيجان آورده و او را متھم به بی حيائی نموده انده ھارنگ سفلگوشتی بود که شايد ھمين 

دالق بپوشد و در " سعيد"اگر . باشيم"  سعيدآريانا"افغانستان اشغال شدۀ ما وجود دارد که حال در فکر اصالح لباس 
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خانه بنيشنيد، آين اين می تواند جلو فساد اداری و رشوت خوری را در دستگاه دولت فاسد افغانستان بگيرد؟ اگر 

آواز نخواند و استعداد خود را بروز ندھد، آيا اين می تواند جلو قتل و قتال را در افغانستان بگيرد؟ " آريانا سعيد"

" سعيد. "ران گرديده است زودی تابع اوامر زن ستيزان شھوتھم مقصر است که چرا به اين" آريانا سعيد"شخص 

مرتکب ھيچ گونه خطا کاری نشده است، اما به آتش کشيدن لباسش حربۀ بزرگی را در دست اخوان الشياطين داده 

حمايت خود را اعالم داشتند، مگر "  سعيدآريانا"مردم از . است که منبعد خوانندگان زن را آسوده نخواھند گذاشت

  .شايد ھم از ترس جان تسليم بد خواھان شده است. خودش زود عقب نشينی کرده است" سعيد"

 اھريمنی نمی ھایبا استعداد را به نيرو" سعيد"محکوم می نمايم و تسليمی " آريانا سعيد"من ھر گونه تھديد را عليه 

  . پذيرم

 

 


