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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

  

 

82/50/8502                مدني ټولنو فډرېشند افغانستان د
       

 د کانکور کمیټه د کابل بانک پر سرنوشت اخته ده
 

کال د کانکور له نتايجو وروسته د هیواد  ۱۹۳۱له هغې وروسته چې د ( FACS)د افغانستان د مدني ټولنو فډرېشن 
او آن د څو تنو ځوانانو د   نیوکې او اعتراضونه پورته شول، په ګڼ شمیر سیمو کې د ځوانانو، کورنیو او ټولنو

اعتراضیه ځان وژنو او پر ځان د بريدونو خبرونه خپاره شول، نو ځکه خو د فډرېشن مشرتابه د کانکور څارونکي 
مه نیټه د لوړو زده کړو وزارت سره د يوې ګډې ۴۲لمريز کال د کب پر  ۱۹۳۱پالوي لخوا چې ال تر مخه يې د

سیستم او تخنیکي وسايلو د ارزونې او څیړنې لړۍ پیل کړې وه، د   میې له خپرولو وروسته د کانکور د نتاي،،اعال
کانکور په اړه د خپلو ابتدايي څیړنو او ارزونو په لړ کې د قومي تعصباتو پر بنیاد والړې پراخې تربګنۍ، علمي، 

ه فاسد، ناکاره او بې سواده کدرونه وړاندې کوي تخنیکي او اداري ستونزې تشخیص کړې چې له امله يې ولس ت
چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د هغه ټیم، پر ملت د دغو فاسدو کړيو په تحمیلولو کې پراخ الس لري چې 

 .موږ وايو چې دغه مسايل ال ژورې څیړنې او ارزونې ته اړتیا لري. موږ يې په دغو ټولو مسايلو کې شريک بولو
ولس سره د کړيو ژمنو له مخې په الندې توګه د خپلو ابتدايي څیړنو يو لړ نتاي، په شفاف ډول د لوړو  فډرېشن له 

زده کړو وزارت مشرتابه، له ولسي جرګې او مدني ټولنو تشکیل شوې د کانکور د څار کمیټې، مدني ټولنې، ولس 
او لسګونه زره ځوانانو مو په هغې او  او نورو چارواکو ته ورسول چې تر دې دمه پرې هیڅ تصمیم و نه نیول شو

 .دغې تیرويستل شول
دا دی موږ له ولس سره د خپل تعهد پر بنیاد د خپلو څیړنو ابتدايي نتاي، له ولس او چارواکو سره شريکوو او په دې 

کو او چاروا) اړه د ګډو ال پراخو، جدي او سیستماتیکو څیړنو او رغنده ګامونو پورته کولو او د ټولو مفسدينو 
 .د جدي او علني محاکمې غوښتنه کوي( محصلینو

 :د کانکور د نتايجو ماشین. ۱
د کانکور د نتايجو پر ماشین د ترسره شويو ابتدايي نمونه يي عملیو له الرې معلومه شوه چې د دغې ماشین 

ې جال جال نتاي، هیڅ د باور وړ نه ده، او د يوې پارچې لپاره په جال جال ځلو کتنو ک( accuracy) صحتمندي 
راوباسي، نو که د کانکور ټولې پارچې بیا پرې وکتل شي کیدای شي د هر وار کتنې لپاره جال نتاي، راوباسي، 
ممکن دغې کار د هیواد د ډېری ځوانانو حقوق تر پښو الندې کړي او هغوی يې د بې سرنوشتۍ له ګواښونو سره 

 .مخ کړي وي
کال د وخت د چارواکو لخوا د تیرو  ۴۰۰۲کانکور د نتايجو اوسنی ماشین پر د تر السه شويو معلوماتو له مخې د 

هندي کمپنۍ د سیستم له الرې  Virmatiماشینونو په نسبت د يو عصري او پرمختللي ماشین په نوم اخیستل شوی او د 
ې کمپنۍ سره دی، له ياد( Source Code) چې د وزارت د چارواکو د وينا له مخې د دغې سیستم خام مواد   چلیږي،

 .او د لوړو زده کړو وزارت پرې بشپړ حاکمیت نه لري او نه هم په سیستم کې د تغیراتو واک لري
کال راپدېخوا او حتی تر هغې د مخه کلونو د کانکور نتاي، هم ناسم وي  ۴۰۰۲فډرېشن شک لري چې کیدای شي د 

هندي کمپني او  Visrmatiم دا چې کیدای شي او د قومي متعصبینو د خواهشاتو له مخې خپاره شوي وي، او ه
ورسره په تماس کې د وزارت يو شمیر پخوانۍ يا حاکمې مافیايي کړۍ د سیستم پر خامو موادو د بشپړ واک او 

 .ځانګړو کوډونو له الرې د يو لړ نامشروع معاملو له مخې نتاي، د کومې ځانګړې ډلې يا قوم په ګټه څرخولي وي
کمپنۍ ناکام سیستم کاراوه، که څه هم وروسته يې بیا بدل کړ، خو ياد  Virmatiکابل بانک هم د د يادولو وړ ده چې 

بانک له پراخ مالي بحران سره مخ شو، چې کیدای شي د نورو الملونو تر څنګ د کمپیوټري سیستم ضعف په دغې 
لي تعقیب الندې او يا هم د د ياد بانک يو شمیر چارواکي او مشترکین اوس د عد. بحران کې رول درلودالی وي

 .زندان د تورو تمبو تر شا پراته دي
د افغانستان د مدني ټولنو فډرېشن د کانکور د نتايجو د ماشین او د څو تیرو کلونو د نتايجو د جدي، ژورې او پراخې 

 .بر رسۍ او په معاملو کې ښکیلو چارواکو او ډلو د تشخیص او جدي عدلي تعقیب غوښتنه کوي

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FACS_de_kankur_commite_ao_kabul_bank.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FACS_de_kankur_commite_ao_kabul_bank.pdf
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رېشن پالوي دا هم پیدا کړل چې له يو شمیر والياتو څخه ګڼ شمیر ځوانانو په مسلسل ډول ډېرې لوړې د فډ. ۴
نومرې اخیستي، خو علمي استعدادونه يې هغومره نه دي، چې د امتحان په صحنو کې د سوالونو د ځوابونو کلي 

 .ګانو او سازمان شويو نقلونو شکونه راوالړوي
ارزونې لپاره د بیا نمونه يي ازموينې اخیستلو وړانديز کوي، څو که په رښتیا هم دومره فډرېشن له يادو ځوانانو د 

وړتیاوې ولري بايد تقدير او واليتونه يې د علم کور په نامه ونومول شي، او که د نقل او فرېب له الرې يې د نورو 
 .هیوادوالو پر حق تیری کړی وي محاکمه شي

شمیر واليتي ادارو او ښوونځیو کې هم فساد تشخیص کړ، چې يو شمیر زده فډرېشن د پوهنې وزارت په يو . ۹
کوونکي د کلونو کلونو لپاره له خپل واليت او کلیو بهر په کابل او يو شمیر نورو والياتو کې د کانکور چمتو والي 

ینو لخوا حاضر کورسونه وايي او د خپلو واليتونو په ښوونځیو کې حاضر نه وي، خو بیا هم د ښوونځیو د مسوول
 .نیول کیږي او له ښووهځیو فراغت سندونه ترالسه کوي

فډرېشن د دغو ځوانانو د درې کلنو نومرو، حاضريو او استعداد د جدي ارزونې او د مسٔوولو مقاماتو د جدي عدلي 
 .تعقیب غوښتنه کوي

سه کړل چې د يو شمیر هغو د فډرېشن څارونکي پالوي د خپلو پلټنو په جريان کې داسې راپورونه هم تر ال. ۲
نقلونو او فساد له الرې يې په لوړو نومرو ډېرو مهمو پوهنځیو ته الر پیدا  والياتو ځوانان چې د سازمان شوي تقلب،

کړې، له اړوندو پوهنځیو تآجیل اخلي، ځکه چې د پوهنځیو د تعقیب استعداد نه لري، نو د راتلونکي کال لپاره به 
 .ځانونه چمتو کوي

جیل د ورکړې أفډرېشن له اړوندو ادارو څخه د دغې موضوع د جدي بر رسۍ غوښتنه کوي او يادو ځوانانو ته د ت
 .عاجل مخنیوی غواړي

فډرېشن دا هم پیدا کړه چې د بهرنیو بورسونو په پروسه کې په جعلي اسنادو او د خپلوئ او قومپالنې پر بنسټ يو . ۲
د بهرنیو زده کړو لپاره د ټوکیو ) لوړو زده کړو لپاره استول شوي دي، چې شمیر ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د 

لور او د هغې کورنۍ، او د جاپان دوشیشه پوهنتون ( میرمن ثريا پیکان) ته د ياد وزارت د پخوانۍ معینې ( پوهنتون
 .ه ثبوتونه کیدای شيتنو استول يې مشت نمونه خروار ښ ۹ـ  ۴ماسټرۍ او دوکتورا بورسونو ته په جعلي اسنادو د 

نادولتي موسساتو، شوراګانو اوټولنیزو او ) مدني ټولنو د نهادونو  د (FACS)د افغانستان د مدني ټولنو فډرېشن 
هغه سراسري اتحاد دی چې، د هیواد د روان کړکیچ، اداري فساد، جنګ جګړې او ورور ( فرهنګي سازمانونو

شفاف او د خلکو د ارادو د رښتیني ممثل نظام، ټولنیز عدالت او قانون  وژنې د مخنیوي او په هیواد کې د با ثباته،
حاکمیت د ټینګښت، ښې حکومتدارۍ، د هیواد د ملي ارزښتونو او ارضي تمامیت او بشري حقوقو د دفاع او تأمین 

د په توګه او د هیواد د متوازن انکشاف او پرمختګ په لړ کې د پراخې متحدې مدني مبارزې لپاره د يو ممثل نها
 .جوړ شوی دی

د ولس د ارادو د تمثیل لپاره د يوې استازې ادارې په توګه د هیواد د دولتي او نادولتي ادارو د چارو د  فډرېشن 
کتنې او ارزونې له الرې پورته ذکر شويو موخو ته د رسیدا او ويرژلي ولس ته د ښو او ښايسته خدماتو وړاندې 

و فعالیتونو له الرې هیواد او هیوادوال د ښايسته ساالرۍ، ښې حکومتدارۍ، کولو په منظور د ګډو همکاريو ا
متوازن انکشاف، قانون حاکمیت، يو موټي، مترقي او سرلوړي افغانستان پر لور تګ لپاره ال تر مخه له هلمنده د 

هیله ده . وه نظارت لړۍ پیل کړې، چې کانکور او لوړو زده کړو د وزارت د چارو نظارت د دغې لړۍ دويمه کړۍ
 .چې دغه لړۍ به د هیواد نورو والياتو او ادارو ته هم وغزېږي

 !سوکاله او سرلوړی دې وي افغانستان
 ډېر درنښت،  ! امن دې وي پر ټوله نړۍ

FACS 
facs.kabul@gmail.com 
Phone :(0093) 788 161853 

 

 :کاپي
 رياست درانه مقام ته د ولسمشر د دفتر. ۱
 د لوړو زده کړو وزارت درانه مقام ته. ۴
 کاپي په قومي او قبايلي چارو کې د ولسمشر سالکار وزير دفتر. ۹

mailto:facs.kabul@gmail.com
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 کمیسیون درانه مقام ته کاپي د ولسي جرګې د لوړو زده کړو، پوهنې او فرهنګي . ۲
 کمیسیون درانه مقام ته  پوهنې او فرهنګيکاپي د مشرانو جرګې د لوړو زده کړو، . ۲
 کاپي د اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون رياست درانه مقام ته. ۶
 کاپی د لويې څارنوالۍ درانه مقام ته. ۷
 کاپي د مدني ټولنو درنو ادارو ته. ۸
 کاپي ملي او نړېوالو رسنیو او اړوندو ادارو ته. ۸

 

 


