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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

 ٢٠١۵ جوالی ١٠

  شورا خليل هللا پرچمی را تأئيد کرد
  

 

 خليل هللا صادق پرچمی

به . يکی از فعاليت ھای غير شرافتمندانۀ شورای دولت مستعمراتی کابل، تأئيد افراد ضد ملی در پست ھای حساس است

. ی اعتماد بدھندأگردد تا به اشخاص مورد نظر ر ديه میأ ھای زيادی به اعضای شورا تتتوان گفت که رشو يقين می

  .دھند تا دموکراسی تحميلی امپرياليسم امريکا تجلی يابد ی منفی میأساختگی ريک تعداد ديگر ھم به 

 وکيل ١٠٠چند روز قبل در قبال معرفی اشخاص خاين به  شورا غرض تأئيد ظاھری کانديدان در پست ھای مختلف، 

اکثر وکالئی که . مرکزی تعيين شود" رئيس بانک"ی مثبت دادند تا به حيث أشرف باخته به خليل هللا صادق پرچمی ر

اين پرچمی از زمان دوران محصلی اش در . ی مثبت دادند از اعضای شورای نظار و منافقين جمعيت اسالمی بودندأر

  .را داشت و تا آخر به آن می باليد) شاخۀ پرچم(تصاد عضويت سازمان مزدوران خلق قفاکولتۀ ا

به تعقيب . کرد  پرچمی، به حيث يک شخص با صالحيت در بانک مرکزی کار می– بعد از کودتای مزدوران خلقی 

 و در پناه سی آی ای قرار گرفت  رفتسقوط نجيب آخرين مزدور پرچمی امپرياليسم شوروی در افغانستان، به امريکا 

  .باشدًو ضمنا در فعاليت ھای بانکی ھم شامل شد تا روپوشی برای او 

اول خود را در پناه آی اس آی قرار داده و  " پنجشيری"دانند که يک تعداد خلقيان و پرچميان مانند دستگير   ھمه می

بعد از تجاوز امپرياليسم .  ًبعدا در خدمت سی آی ای در آمدند و اکنون زندگی آرامی را در امريکا سپری می نمايند

که باالخره به  ه کشور فرستاده شد و به فعاليت ھای بانکی توظيف گرديد، تا اينامريکا به افغانستان، خليل هللا صادق ب

فرد مورد نظر بايد از اعتماد . رياست بانک مرکزی يک پست عادی نيست که به ھر کس اعطاء گردد. مقام فعلی رسيد

  .شود" رئيس بانک"خاص اشغالگران و باداران اجنبی برخورد دار باشد تا 
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هللا صادق به حيث رئيس بانک مرکزی، شورای دولت مستعمراتی بار ديگر ھويت ضد ملی و ضد مردمی ئيد خليل أبا ت

  .   خود را به اثبات رساند

 

 

 


