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 ۶۱/۱۶/۵۱۶۲                                             ولی احمد
 

 !عادی مطلب یک اختطاف و انتشار رسوایی پرس، کابل
 انتقادی نوشتهء اتفاقا یافت، انتشار پرس، کابل سایت در پیش روز چهار که بود مطلبی ،(مخابرات وزیر عنوان به شارلتانی(

 های ولخرجی و مالی وپاش ریخت باره در پیامی متذکره، مقاله زیر در گذار کامنت یک. بود جالبی و رهگشا ومعلوماتی
 دعوت  پرخرج و مجلل اریبس ضیافت از پیامگذار این. روشنگر و بود ملأت قابل که بود گذاشته کریمی برنا سفارت دوران
 این ؛بود کرده یاد کریمی برنا سوی از ،باختری ایرانی  رفقای از جمعی و انجلس لوس مقیم شاعر ، باختری واصف جناب

 در او بزرگداشت برای باختری دوستان و داماد آن در که بود شده برپا کانادا در  افغانستان سفارت هزینه و خرج به ضیافت
 .بودند آمده گرد کانادا، تورنتوی

 .بود کانادا در افغانستان سفیر ،کریمی برنا که زمانی بود، پذیرفته صورت قبل سال دو بزرگداشت این گویا 
 مفقود پرس، کابل داخل صفحات و نخست ۀصفح از ناگهان امروز کریمی، برنا تنهء نیم بزرگ عکس با متذکره مطلب اما

 !کرد مخفی آنرا نمیشود دیگر شد، نشر که مطلبی است؛ گرفته اشتباه بقالی، دکان با را نویسی روزنامه پرس، کابل شد؛
 
 :میشود نوشته وقتی میشود؛ فاش افتضاح این گوگل به مراجه با
 .نیست موجود پرس کابل در صفحه این] 
 [!کنید دنبال را پیوندها آنجا از و رفته نخست ی صفحه به لطفا  
 +++++ 

 ) منتشره در کابل پرس(: اما اصل مطلب، بدون کم و کاست:

 مخابرات وزیر عنوان به شارلتانی
 

 سال از پیش. کرد سبز باران از پس سمارقی مثل کریمی برنا
 با ۵۱۱۲ سال در. بود نشنیده شخص این از نامی کسی ۵۱۱۲
 یک در را کارش داشت، امریکا در افغانستان سفیر با که آشنایی
 به مدتی از پس. آمد افغانستان به و کرد رها فروشی قالین دکان

 جاری، قوانین مطابق. شذ مقرر جمهور یسئر دفتر معاون عنوان
 اقل حد کند، می کار آن از تر باال و یک دو، بست در که کسی
 به خارج در اگر لیسانس این و باشد لیسانس باید تحصیلش درجه
 وزارت اکادمیک امور انسجام ریاست در باید باشد، آمده دست

 کریمی برنا ماستری سند کس هیچ اما. گردد ثبت عالی تحصیالت
 امور انسجام ریاست به ییدأت برای سندی هیچ او و است ندیده را

 خلیل ورودش بدو در. است نفرستاده تحصیالت وزارت اکادمیک
 که جمهوری ریاست کارمندان ترین دار سابقه از که، را رومان
 های سؤاستفاده جلو و بود دستگاه آن اداری و کاری سنت حامل
 ارگ، های خریداری تمام. ساخت استعفا به وادار را او و آورد تنگ به گرفت، می ها خریداری در را کریمی برنا
 های نیازمندی ،.(…و متره دوازده قالین جای به متره شش قالین) اش خارجی های همتا به جمهور یسئر های هدیه
 امضای به و نظر زیر!( کنید قیاس را ارگ دیگر خریداریهای حجم ازینجا حاال. ماه یک در عسل تن یک) ارگ

 .شد می تیر شخص این

 
 شود می گفته و گرفت را کریمی برنا های دزدی جلو او شد، مقرر کرزی دفتر رییس حیث به داوودزی عمر وقتی

 اقدام نتوانست داوودزی عمر کرزی، پروری فساد دلیل به اما. کند معرفی نیز څارنوالی به را او خواست می که
 پالیسی و انسجام معاون حیث به را او زودی به کرزی. کند معاونتش مقام از کریمی برنا برکناری از غیر دیگری
 هر برای بود، افغانستان ولسوالهای و ها والی معرفی کارش که او درینجا. کرد مقرر محلی های ارگان ریاست
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 هر از. برد می جمهور یسئر به خودش را ها پیشنهاد کرد می پیشنهاد را نفر چار تا سه ولسوالی هر و والیت
 پول کرزی، توسط پیشنهاد امضای از پس و گرفت می رشوت دالر میلیون یک تا هزار صد سه از والیت کاندیدای

 با ترتیب، این به. گرداند می بر را، ناشده مقرر افراد پول و گرفت می خود برای شد، می مقرر که را کسی
 و کند می کار مشخص نامزد کدام از طرفداری بدون او که آورد می وجود به را گمان این نیز کرزی به شارالتانی

 تحمیل او بر را کسی محلی های ارگان و است کرده او را نهایی انتخاب که ازین بود می خوشحال نیز کرزی

 .است نکرده

 فارغ را خود بود، کرده نشر سفارت آن وبسایت در کانادا در بودنش سفیر ایام در که اش زندگینامه در کریمی برنا
  هیچ از یی رشته هیچ در عالی نحصیالت نوع هیچ او که حالی در. است کرده معرفی فینیکس پوهنتون از التحصیل

 .ندارد دیگر تحصیالت افغانستان در دوازدهم صنف از باالتر او. ندارد پوهنتونی

 
 همین به و شد زندانی زنش علیه خشونت جرم به زنش شکایت اثر به امریکا ۀمتحد ایاالت در سال یک کریمی برنا
 دخترش با مالقات از و ندارد را سابقش زن متری صد به شدن نزدیک حق او. ندارد را امریکا تابعیت هنوز دلیل

 .است محروم العمر مادام صورت به زن این از

 
 حاال که ارشد شارالتان اتمر، حنیف خانواده اعضای از یکی با او. است سیاسی ازدواج هم کریمی برنا دوم ازدواج

 گفته. دارد قرار اتمر حنیف حمایتی چتر زیر و کرد ازدواج کند، می کار افغانستان امنیت شواری مشاور حیث به
 از بورس یک از استفاده با دوازدهم صنف از پس د،باش داشته لیسانس که این بدون نیز اتمر حنیف که شود می

 .دارد لیسانس بدون ماستری و بود رفته بریتانیا به پاکستان

 
 و است معروف اند، آمده ایران از که هایی هزاره از یی عده میان در نوش و عیش های بزم آراستن با کریمی برنا

 .«کشد می کار خود مداحان حیث به آنها از کوچک امتیازات دادن با


