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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ مارچ ٢٢

  

   فاحشۀ دولتیيکانسان سوزی و نظريات 
 

 فرخنده که زنده سوختانده شد        سيمين غزل حسن زاده فاحشۀ دولتی              

سيمين غزل حسن زاده معين بی فرھنگ وزارت اطالعات دولت مستعمراتی کابل که از خيرات لنگ امپرياليسم به مقام 

و کاله بچه  خندان سيمين با چھرۀ . ئيد می کندأنگی رسيده است، حادثۀ سوختاندن فرخنده را طور ديگر تکنونی بی فرھ

من با جان و دل از . ھيچ نيروئی در برابر ايمان راسخ مردم مان تاب مقاومت ندارد"گويد که  بازينگر ھا بر سر می

شايد ھمان . ند ز از جانب کدام طيف مردم حرف میاين فاحشۀ دولتی". پاسداری خواھيم نمود" مان"باورھای دينی 

توان گفت که اگر فرخنده بعد از  به يقين می.  طيفی که فرخنده را زنده سوختاند و جسد مرده اش را انگشتک کردند

اين نوع مرگ انگشتگ شده بود، سيمين جان ھا در جريان زندگی ذلت بارش صد ھا بار انگشتک شده که ھمچنان 

  . انگشتک ھا برای پيشرفتش تدوام خواھد يافت

کند که  اين فاحشۀ سياسی که بار ھا در زير پای عساکر ناتو افتاده بود تا به اين منزلت بی عزتی برسد، اظھار عقيده می

زيور  گلنار اين بی حيای دولتی  که  کاله بچه بيريش ھا ھم را برسر کرده و ۀچھر!" من عاشق خدای خود ھستم"

يقين دارم  که اين دست آلود عساکر ناتو پنج . کند فاحشه ھا را بر گردن آويخته، چه خوب از حقوق زن افغان دفاع می

. است و نه لباسش مسلمانی" اسالمی" گلنارش ۀنه چھر. بنای مسلمانی را ھم ياد ندارد که بتواند ذکر خدای خود را کند

  . شود که  چند دقيقه قبل با يک يا چند عسکر امريکائی ھمبستر بوده باشد ازعکس خندان و شادابش  چنين معلوم می

توانند از حقوق زنان افغان  رين گروس امريکائی و سيما ثمر حرام زاده میسنآيا زنانی مانند سيمين غزل حسن زاده؛ 
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