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 سيمين غزل حسن زاده جاسوس ايران است
  

  

  

 

  

  

آخندی در  زاده معين وزارت اطالعات و فرھنگ دولت مستعمراتی کابل، جاسوس نظام  فاحشۀ دولتی سيمين غزل حسن

راديو دری تعليمات خود را تکميل کرد ودر ) سازمان جاسوسی ايران( در زير سايۀ واواک ًاو قبال. افغانستان است

اين راديو از طرف واواک برای به دام انداختن . برون مرزی صدا و سيمای جمھوری اسالمی ايران به کار آغاز نمود

زل حسن زاده را به افغانستان فرستاد تا غبعد از تجاوز امريکا به افغانستان، ايران سيمين . افغان ھا به راه انداخته شد

سيمين غزل حسن زاده فاحشۀ دولتی در زمان حامد کرزی خاين .   اختيار ايران بگذاردجريانات افغانستان را متواتر در

  . و به پيشنھاد سيد مخدوم رھين جاسوس ديگر ايران به حيث معين مقرر شد تا دل واواک شاد گردد

ئيد کرد و گفت أ شورای نظاری را ت- سيمين غزل حسن زاده فاجعۀ سوختاندن فرخنده توسط وحشيان اخوانی جمعيتی 

من با جان و دل از باورھای دينی مان پاسداری . ھيچ نيروئی در برابر ايمان راسخ مردم مان تاب مقاومت ندارد"

اين فاحشۀ دولتی در زير فشار زنان با شرف و افکار عامۀ کشور به دروغ اظھار ندامت می نمايد و از ". خواھيم نمود

، جانب رده بود پی بجنايت و به عمق فته موضوع را دريابا آن که بی وجدان اين. خواھد  معذرت میًھموطنان ظاھرا

چطور ممکن است که اين جاسوسه و فاحشۀ دولتی از . حق دانسته انسان کشان را گرفت و سوختاندن فرخنده را ب

ھن فروش مسلکی  که او تعليم ديده، از او يک جاسوس و ميی آخندي– جاسوسی  زنان افغان دفاع نمايد؟ در مکتبحقوق

در مقامی که است، بايد از ظلم و بی عدالتی حمايت کند و گرنه معين يک وزارت  دولت مستعمراتی . بار آمده است

او با اين حرف ". من از عمق فاجعه بار آمده بی اطالع بودم" که ادعا می داردسيمين غزل حسن زاده . شد تعيين نمی

اخوانيت ھرگز . عذر خواھی وی صرف يک مکر آخندی استه، کتمان کند می خواھد خيانت عظيمی را که مرتکب شد

  .  خواھد، بلکه بيشتر جنايت می آفريند معذرت نمی

 از مجامع زنان طرد نموده و ھويت هشود که سيمين غزل حسن زاده را برای ھميش از زنان با شھامت کشور تمنا می

 . کثيف او را بيش از پيش افشاء نمايند

 


