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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ جون ٣٠

 ويس برمک کيست؟» انجنير«
شد و در » انکشاف دھات«وزير  ،« Pizza delivery»سنگ دزد و سنگفروشی که از ،آدمکش ،شورای نظاری دزد

 .دت زمان کم ميليونر گرديدم

 ھم چو رھبران ، سياسی کشورۀدر صحن» طالبان« با آمدن ،»شورای نظار«مربوط باند منفور ، »ويس احمد برمک«

در اوايل »  ويس احمد برمک«. فرار گذاشت و به انگلستان رفته  پا ب،عبدهللا/ عطاء،ربانی/جنايتکارش ھمانند مسعود

ھای تبليغاتی در خانه ھای مردم توضيح می  «Leaflet» کارنمود وه  شروع ب،دندر لن «Pizza Go Go» کار در

  پيزا در ۀو يا توضيح  کنند Deliver  پيزا فروشی  من حيثۀ در ھمان مغاز،)قتمو(بعد از اخذ اليسنس وی . کرد

  .مقرر گرديد، خانه ھا

 با چاالکی و نرادی ،که سواد کامل ندارد ،»شورای نظار«از ولسوالی پنجشير و از وابستگان »ويس احمد برمک«

مردار شده و ديگر جنايتکاران و وطنفروشان شورای » قسيم فھيم« جنايت  شخص مارشالۀشيطان گونه به واسط

که » جار هللا منصور«وزير انکشاف دھات  .نظاری  خودش را به  چوکی معينيت  وزارت انکشاف دھات رسانيد

درآن زمان من حيث وزيرانکشاف ، سنش را باالتر از سن اصلی اش راپور داده بود ،شخص نا فھم و کم سن وسالی بود

بود و به » برھان الدين ربانی «ۀ يکی از مھره ھای دست پرورده و نشاند،»جارهللا منصور«. کار مشغول بوده دھات ب

 اين جنايتکار ناموس ،»بانیبرھان الدين ر«بعد ازمردار شدن . ملعون من حيث وزير مقرر گرديده بود» ربانی«زور 

 ۀ دست پرورد،»ويس  احمد برمک« از سمتش بر کنار می گردد و ،»جارهللا منصور «،ه ئیفروش و وطنفروش حرف

مدير و رئيس شدن در رياست  ،مورأالبته يکی از پيش شرط ھای م . وزيرانکشاف دھات مقرر می گردد،»قسيم فھيم«

 ،»ويس احمد برمک«و اما   ديپلوم به باال و دوم تکلم به زبان انگليسی بودۀانکشاف دھات نخست سطح تحصيل از درج

 چپاول و آدمکشی گرفته بود و ،يک بی سواد جاھل بود وسواد کافی تحصيلی نداشت و تنھا ماستری و دکتورا در دزدی

 . بس

پروژه ھای انکشافی و  وزارت انکشاف دھات که برای ساختن ۀميليون ھا دالر را از بودج ،»ويس احمد برمک « 

طور مثال پولی را که از طرف جاپانی ھا به ه ب  به يغماء برده و دستبرد زده است؛،عمرانی تخصيص داده شده بود

 ٢٠٫٠٠٠مبلغ،  پرداخته و کمک شده بوداً نقد» درجه سوم«ليون دالر برای ساختن پروژه ای در يک واليت ي م۶ مقدار

ليون دالر را در جيب انداخته و ي م۶ ۀکشاف دھات آن واليت خرچ می کند و بقيرئيس انۀ دالرش را برای عروسی بچ

 و اروپائی با هنھايت مرفقصرھا و انواع لند کروزر ھا می خرد و امروز دارای يک زندگی  ،به تعدادی زيادی خانه ھا
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 ٨٠ از،  انکشافی وعمرانیۀژ کمک و ساختن ده پروۀ واليت ديگر به بھاندر يک. و لنده غر ھا می باشدبادی گارد ھا 

  . ھمه پول ھا را صرف خريد سالح و مھمات کردند و به ولسوالی و ديگر جا فرستادند،لک افغانی نقد

برای ساختن پروژه ھای عام که سسات خارجی را ؤ پول ھای کمکی م،اين خاين شورای نظاری و ننگ خلق پنجشير

شورای نظاری اش تقسيم و حيف و ميل می دارند و گرنه پول ھای بين خود و لنده غران  ،المنفعه پرداخت می شود

سسات خارجی برای اعمار پل و پلچک سازی و عمران تأديه می شود در عمران کشور و بھبود ؤگزافی که از طرف م

 .شودواقع مؤثر  تا حدی می توانستزندگی مردم در شرايط فعلی 

 از ثروت ھای ملی مردم افغانستان ،»قسيم فھيم «،جنايت مارشال و» احمد ولی مسعود« ميلياردی ٢١در مورد دزدی  

 گزارش مفصلی تھيه خواھم کرد و ھم پرده از روی ھفت ميليون دالر ،٢ عيسوی و انتقال آن به لندن٢٠٠۴در سال 

 .دزدی توسط حنيف اتمر و يک جاسوس ديگر خواھم برداشت

 

  


