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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

 
 5112جنوری  11                                                               کتر سید خلیل هللا هاشمیاندا

 

 دپلوم های تجارتی برنا کریمی
 

مخابراتو وزارت ته نوماند  د»جرمن آنالین اعالمیۀ )لوی افغان( تحت عنوان پورتال وزین افغان  امروز در
برای  "کریمینا بر"خواندم و خود را مکلف دانستم اشهد شاهدی بدهم که آقای  را «وپیژنی "کریمینا بر"

 . تحصیل نکرده است درس و و ته سروز هم در صنف ننش ماستری یک دریافت دپلوم های لیسانس و
 

ده ش حیث سفیر افغانستان در کانادا مقرره کابل ب من حدود دو سال قبل وقتی او از طریق سهمیۀ حزبی خود در
، دهش کانادا نشر در ماهنامۀ "افغان رساله" درکه تحصیلی او  معرفی سوابق ساختگی در مقاله ای نوشتمبود، 
، اشده بدان اطالع داتدولت افغانسه پلوماسی بآن دولت کانادا حقایق را کشف نمود که شاید از طریق د اثر و در

 کانادا برطرف یا مستعفی گردید.  م سفارت درامق از دفعتا   "کریمینا بر"اما نتیجه آن شد که آقای 
 

مسئول )افغان رساله( تقاضا کرده ام کاپی آن مقاله را دوباره نشر  من از مدیر
دسترس میدیا قرار داده خواهد ه ن بآمجرد وصول ه من ایمیل کنند که به هم ب و

ستان افغان را در "کریمینا بر"آقای بی موریت حزأم تحصیلی و سوابق شد، زیرا
 بر در  فورنیایکل مهاجر درحیث یک ه را ب استخدام او چگونگی زندگی و و

 دارد. 
 

و سپس در الس   سانتیاگویک مغازۀ بوت فروشی در  در  "کریمینا بر"آقای 
نف فورنیا در صیکدام مکتب یا فاکولته در کل گاه در کرده، هیچ می انجلس کار

ۀ سسؤخریداری دپلوم تجارتی از یک م زا تحصیل نکرده، اما بعد ته وسننش
 کابل رفت وه ب ،فروشد که بهر کس در بدل قیمت معین دپلوم میمعلوم الحال 

حیث سفیر کانادا ه طریق ب از آن و یددشامل گر یحزب معاون دوم آقای خلیله ب

 .مقرر شده بود
 

 برنا کریمی نامزد وزیر مخابرات   
 

 در افغانستان فیررفیق سابق خود آقای جواد سابق س با امریکا آمد وه کانادا دوباره ب از  "کریمینا بر"آقای 
 نهمی از خوانند و ها آنرا مربوط به استخبارات )سی. آی. ای.( می کرد که افغان می در یک کمپنی کارامریکا 

 اشت، اینکه او چطور تابعیت خودتابعیت امریکا را د "کریمینا بر"آقای  جا نامزد وزارت مخابرات شده است. 
 م نیست.ما معلوه را برای احراز مقام وزارت زایل ساخته ب

 
لباس یک  لیس و فرت و جرت و ا  ، اما ظاهرکم سواد است یک افغان تحصیل نکرده و "کریمی برنا"آقای 

ماستری  کند می ، اما در رشته ای که او ادعاتیز رفتار است زبان و و خیلی تیز کند شخص دانشمند را تمثیل می
او بکند، خواهد دید  ال علمی ازؤیکی دو س شخصی دارای دپلوم ماستری یا داکتری در همان رشته دارد، اگر
  کرد. غوک خواهدرچا  "کریمینا بر"که آقای 

  با احترام. رقم گردید.  ملت شریف افغانه پاس دین به که ب "کریمینا بر"اینست شناخت من از آقای 

 
 تا امروز 1811مسئول مجله آئینه افغانستان از  مدیر –خلیل هللا هاشمیان  داکتر سید
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