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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٠٩
 

  معرفی دو خاين به شورا

  
  عبدهللا حبيبی                                               معصوم استانکزی

ی أ غرض گرفتن ر"معصوم استانکزی" و "عبدهللا حبيبی" که دو تن از خاينان ملی به اسمای تلويزيونھا نشان داد

 کانديد رياست امنيت ملی  "استانکزی" کانديد وزارت دفاع و "حبيبی". اعتماد به شورای دولت مستعمراتی معرفی شدند

 پرچمی بوده  که سال ھا با مردم افغانستان در جنگ قرار –ھر دو از صاحب منصبان دورۀ مزدوران خلقی . می باشند

  .ً قبال به حيث کانديد وزارت دفاع دو بار از جانب شورای مستعمراتی رد گرديد"استانکزی". داشته اند

 پرچمی می باشد که يک دورۀ تحصيل را در شوروی – از صاحب منصبان دورۀ ميھن فروشان خلقی "عبدهللا حبيبی"

ين اواخر به  ا در"حبيبی". بودن را ھم داردو جی آر يو بدون ترديد که سابقۀ کی جی بی . سابق ھم سپری کرده است

 با قوای اشغالگر شوروی و در "حبيبی". رتبۀ دگر جنرالی رسيد تا بتواند در پست وزارت دفاع ايفای وظيفه نمايد

خواھان موضع آزادي پرچمی نقش ضد مردمی را بازی می کرد و در جنگ ھای مختلف  عليه –اردوی مزدوران خلقی 

شود که با دستگاه استخباراتی امريکا و   به کسی پوشيده نيست و گفته می"معصوم استانکزی"شخصيت .  می گرفت

 "استانکزی" رھبر منافقين جمعيت اسالمی، "برھان الدين ربانی"در روز ترور . وده استبرتانيه از نزديک در تماس ب

دولت مستعمراتی کابل دوبار او را به حيث کانديد وزارت دفاع به شورای . ھم حضور داشت، اما آسيبی به او نرسيد

  .واھد افتادمعلوم شود که اين بار چه اتفاقی خ.  دست نياروده ی اعتماد بأمعرفی کرد، اما ر

 . مردم اين دو راخوب می شناسند و منحيث اجنت ھای اجنبی به آنھا اعتماد ندارند

 


