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 ۶۱/۱۶/۵۱۶۲                                           افغانستان ټول
 

 حقایق تازه اړه په کریمي برنا د

 
 ښاغلیکس  ږدېته ن یليخل یم، چي کرهغه وروسته تر

ولسمشر اشرف   د عبدهللا عبدهللا له خوا د یميبرنا کر
الوژي کي د مخابراتو او تکن ینهکاب نوې غني په

تورونه را  ځیني ړه، د هغه په اوزارت لپاره نوماند شو
، چي برنا شوي یلخبر کي و یوه. په پورته شول

 یلنه لري . په بل خبر کي و ټريماس یڅه یميکر
 ېکي د سفارت د دند ډاپه کانا یمي، چي برنا کرشوي
 . ید یشو نتور ړنوکي په نا قانونه ک یرپه به
» افغانستان ټول«وروسته  ټنوپل یاتوتر ز ړها پدې

 : دئ ېدلئته الندي راپور رس ېبپاڼيو
 ټولاسناد  یليتحص یميبرنا کر ښاغليد  :لومړی

. په راپور کي  ېپوري لوست ټولګۍتر دولسم  ښوونځۍ یېاو نه  ړیک یلوخت نه تحص څهی ړيجعلي دي او نومو
دي  یکلني په عمر له افغانستان نه وتل ځلسوروسته د پنتر سقوط  ۍد واکمن یبنج ډاکټرد  یميراغلي ،چي برنا کر

 ټولګۍدولسم  ګه. په افغانستان کي په عادي تو ېته رسول یپه افغانستان کي پا ټولګۍدولسم  یې دعاپه ا ړي. د نومو
 . کلني کي ۶۲، نه په  یږیته رس یکلني کي پا ۶۱په 
 

 ېی یميلومات سره سم په هغه پوهنتون کي ، چي برنا کرله ما» هاوس یرینسنشنل کل«کي د  یکاپه امر :دوهم
 یې یمي، چي برنا کر»یونیورسیټي ینیکسف« . د یثبت شو یوخت کوم محصل نه د یڅنامه ه ې، په دلري ټريماس
د فراغت ادعا  یې ښاغلیکال کي چي دا  هغه، چي په  یکليته ل» هاوس یرینسنشنل کل«، په الس کي لري ټريماس

، چي د ښتينه غو» هاوس یرینسنشنل کل« له  یونیورسیټي ینیکس. د فپه نوم محصل نه در لود یميلري ،د برنا کر
 ې، دا کومه نو یليو ېموسس ړي. نومو یږي( لپاره ول یسې) مقا »یفیکېشنور«ته د  یدو ټريماس یميبرنا کر

 . لري ړهورک ړهراک ګهاسناد په جعلي تو یلينو په نامه تحصکي د مختلفو پوهنتو امریکاخبره نه ده ، چي په 
 یوهنه » هاوس یرینسنشنل کل« یااو یونیورسیټي ینیکسکي له ف یکاپه امر ړها ېباسي ، په د یارافغانستان ز ټول

 . ړيالس ته راو یکنهمستنده ل
 

په  یدکبله با ې، چي له همد ړيک یېکي ژوند کاوه ، دوه جرمونه  یکاپه امر یميپه کوم وخت کي چي برنا کر :دریم
اجازه نه لرل ، په محکمو کي  ړي، چي نومو. دا په دي مانا یوا ړیته معرفي ک یسوپول ځانکي  یاشتوم یوهرو در

ومات کره مال ړه، چي د جرمونو په ا یستمو وا یارنه ووزي . ز یکامخکي له امر یدلوته رس یپا یود جرمي دوس
کي  یکاپه امر ښاغلي، چي که دا ړیږيدلته راوال ښتنه. پو یوشوي نه  یاليدمه بر ې، خو تر د ړوالس ته راو

په  ښيخو یاپه مرسته  ېا یسي آ یاد حکومت او  یکاشي ، چي دا مر ېدایک څنګه یا، نو بجرمي سابقه لري
 نوماند شي ؟ ګهپه تو یروز دافغانستان کي 

 
جواد  یبط یدله س ېکي ی ګټن، په واشنمقرر شو یرکي د افغانستان سف ډاپه کانا یميخت چي برنا کرکوم و :څلورم 

 یلیونوم ۵۲کي د  یرپه به ېد سفارت د دند یميبرنا کر ښودنه. د هغه په مرسته او الر ړېتازه ک ړیکيسره ا
 . ړهاختالس ک ډالرهمعادل  یوافغان

 ګاهو ، د افغانستان حکومت د برنا له اختالس نه ا یرکي سف ډاال په کانا ړیکي ، کوم وخت چي نومو ۵۱۶۵کال  په
کارکونکي  یوه څارنوالۍ یې. په هغه وخت کي د لوښتلپاره وغو یناويکابل ته د موضوع د سپ یې ړیشو او نومو

ته معرفي  نوالۍڅارد اختالس په تور  یوافغان یلیونوم ۵۲د  یميوه ، چي برنا کر یليپه شرط و ښودلود نوم نه 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/tolafghanistan_de_barna_karimi_nawi_haqaiq.pdf
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پر مهال د کرزي د  ټاکنو ۵۱۱۲د  یمي، چي برنا کر یليکارکونکي و ېرواني دي . همد ټنيپل ړها ېاو په د یشو
په زور د کرزي له خوا عفوه  یليخل یموروسته د کر یا، چي ب ړياختالس ک یسېپ یاتيپه دفتر کي هم ز ینکمپا

 . ورته وشوه
نه به  ړک ګټورهساتي .  ړیکيا ټینګيسره  یرانپه واسطه له ا یليخل یمد کر یمينا کرراپور دا هم راغلي ، چي بر په

 . نه وي ،که دا کس ته د افغانستان د مخابراتو او تکنالوژي وزارت وسپارل شي
 ړيورکولو په وخت کي د نومو یيته د باور را یمي، چي برنا کر یږيک یلهنه ه ګانونوافغانستان له پارلماني ار د

 . یسيبه نظر کي ون ړنيک یريسوانح او ت
 مننه

 


