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ی استازی خاص سالکار په پرمختيايی چارو کی ان رو ملتونو د عمومی منشی د    مارک وارد، د مل
خه مننه واب ووايم. سهار مو په خير، ستاسو د رات  تنو ته  وک د تمويل  .زه غواړم نن دوه پو هر

ي چې د ت ومره خلک په دې پوهي تيا سره  ۍ په هکله خبرې کوي، خو په ر مويل کوونکو کوونکو د همغ
ه ته وايې ي    . همغ

  
و  ۍ د ه و د تمويل کوونکو د همغ مارلې يم  م، نو زه بايد په دې هکله مشری يوناما زه په دې کار  وک

مئ ت ولرم، سمه ده؟ اجازه راکامعلوم ه معلومات در ک کله چې تمويل کوونکی او حکومت په . په دې اړه 
ي نود هغه اغيزې ډيرې وي ه کار دا خبره واقعيتونه په . موږ په يوناما کې په کلکه په دې باور يو. وک

  . اثبات رسوي
  

ي ده ه کار کوي: دا د تمويل کوونکو همغ ه کار کوي. تمويل کوونکی او حکومت په  تيا سره په  . په ر
ه پالنوي چې هغوي  ه پالنوي بلکه هغه  به يې يو هغوي نه يوازې يو بل ته دامعلومات ورکوي چې هغوي 

  . ای پرمخ وړي
  

ي  تي دي چې په افغانستان کې د تمويل کوونکو د همغ خه غو رو ملتونو د امنيت شورا د يوناما  د مل
و   . مسووليت پر  غاړه واخلي، موږ کو کوو چې دا کا رپرمخ بو

  
تيا سره دا د افغانستان د حکومت دنده ده چې په هيواد کې د تمويل کونکو د ه ۍ چارې پرمخ خو په ر مغ

ي   . بو
  

ي شي، خو د تمويل  ه همغ ه تو دا يوازې دومره نه ده چې تمويل کونکو ته ووايې چې هغوی بايد په  
ي رامونه جوړ ک ه پرو موږ د تيرو مياشتو په . کوونکو لپاره د ال زياتو مرستو د ترالسه کولو په خاطر 

ه ره ه وړانديزونه يا پروپوزل تيار ترڅ کې وليدل چې کله هم د وزارتونو په کچه  بري موجوده وي او 
يې ي بيا تمويل کونکی د دغو پروژو د تمويل لپاره چمتوالی    . ک

  
م ې وړاندې ک و بيل ه ده: زه به يو  ه بيل د اکتوبر په مياشت کې د وزرات په کچه د . د کرنې وزارت يوه 

ته شو هJCMBد تير اپريل د . مشرۍ بدلون رامن يتوب  په غون رامونه ۵ کې د کرنې وزير د لوم  پرو
رامونو د تمويل په برخه  تل چې له دوي سره د دې پرو خه يې وغو ولنې  ل اود تمويل کوونکې  معرفې ک

ي رامونو د . کې مرسته وک رامونه د تمويل کوونکو خوښ شول او اوس مهال وزارت د دغو پرو دا پرو
ه نه دې تمويل شوې خو پيل يې شوې دیدا . تمويل لپاره مرستې تر السه کوي ه تو . پروژې تر اوسه په بشپ

تينې پرمخت پروت  دی رشپ او مشرۍ تر شا ري تلې لي   . د يوه غ
  

ه د ملکي تخنيکي مرستې پالن دی چې د ماليې د وزارت له خوا تيار شوی ه بيل دا پالن . په دې هکله به 
ه همکا رۍ تيار شوی، کوالی شي هغې تخنيکې مرستې ته چې د چې د يو شمير زياتو وزارتونو په 

ي، حکومتي چارواکو ته به راپور او  افغانستان د حکومت له خوا پيژندل شوې ده ال هم زياتوال ور ک
ي که چې هغوي به د هغوي په ژبه خبرې  و . مشورې ورک هغوي به د کارپوهانو په پرتله زيات موثر وي 

ي، د کلتور سره به اشنايې واکونو او د اوسيدو لپاره به هم ډير وخت ته اړتيا و نه ک  ولري، زياتو امنيتي 
  . لري

  
ه کې دونرانو ته په رسمې ډول وړاندې شي، JCMBد حکومت پالن به د چهارشنبې په ورځ د  ال د  په غون

ی خه به مالت وک ي چی د دی پالن  يرنه ک ينو مرستندويو داسی ان   . مخه هم 
  

ه شته؟ د دونرانو  ه  مرستندويان که : ساده خبره دههمغ ي کول ولې دومره ډير مهم دی؟ په دې کار کې 
ي چې اوږد مهاله اغيزې يې نورې هم  ي د دې فرصت پيدا کي ای کار وک او حکومت په يوه نتيجه کې يو 

  . زياتې شي
  

انه کوالی شي ه رو کې  ې لرو چې دغه  خه موږ دوه بېل   : له پخوا 
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رامونه تيار شوی وو چې د حکومت له خوا يې د عا مې روغتيا او پوهنې په وزارتونو کې داسې پراخ پرو
ې . کيدلهمشری  يتوبونو شاته سره را غون ې د حکومت د لوم ل چې خپلې ون دغه کار دونران دې ته اړ ک
ي   . ک

  
که وزيران دې ته اړ شول چې په واقعي ډول مشرتوب وک ته مرستندويانو ي او ما وويل چې اړ شول 

ي ه وک   . ووايې چې 
  

ورونه ولې نن ورځ دومره اغيزه لري، د افغانستان په سلو کې   ٨٠دا تصادفي خبره نه ده چې دغه دوه سک
نی خلک نن ورځ  خه زيات الوم فغان ماشومان اوس روغتيايې خدمتونو ته السرسي لري او له شپ ميليونو 
ي يو ته    .وون

  
ي او دغه کار بې ل ه مشرتوب وک يمرستندويانیه دې ممکن نه و چې حکومت يوه  .  د هغه شا ته ودري

ې راشيله حکومت سره مرستندويان که که  ي شي نتيجې به ډيرې    .همغ
  

رامونه طرح  ه پرو ه کوالی شي چې  ن لې ده چې حکومت  ما وويل چې خبره تر ډيره حده په دې پورې ت
ي رامو. ک ي اسانه کار نه دیخو د داسې پرو ان ته راجلب ک . نو طرح کول چې د دونرانو مرستې 

رامونو په طرح کولو کې مرستې ته اړتيا لري   . حکومت د داسې پرو
  

کله چې د کرنې وزير په کار پيل وک هغه له دونرانو . يوناما کوالی شي چې په دې برخه کې مهم نقش ولري
يتوبو و لوم ه چې د پن تنه وک يخه غو هغه دغه کار د يوناما په . نو په ليکلو کې ورسره مرسته وک

  . مرسته ترسره ک
  

ه کې دی،  رۍ وزير اوس د همدغسې مرستې په ل ي نظريی لرید سودا  او غواړی چی هغه په هغه ډيري 
ي رامونو باندی بدلی ک ه کوي چې . ه پرو مرستندويه هيوادونه له دی وزارت سره هم مرسته يوناما ه

ي   .وک
  

رامونه طرح او دونرانو ته وړاندې شول ادامه لري ه پرو   . د يوناما کار وروسته له هغه چې 
  

ي وو چې هغه ژر تر ژره تمويل ک زيات دونران غواړي چې خپل . تر دې وروسته موږ بايد دونران دې وه
ي خه پالن ک تونه د وړاندې  يتوبو. ل ويهغه د وروستن دقيقې بدلونونه او لوم که موږ . نه نه خو نو 

رامونو د بودجو په  و انعطاف منونکې وي او خپلې بودجې د وزارتونو د عاجلو نويو پرو وو  بايد هغه وه
ي   . دا موږ ته تر يوه حده پورې دونرانو په وړاندې شهرت راکوي. مالت کې تغيرې ک

  
ي ې مفکورې د دولت د الرې نه را ولې  ه نظريا. خو    . ت لريدونران هم 

  
رامونه پرته له دې چې د حکومت او  و چې دونران نوې پرو زموږ دنده په يوناما کې دا ده چې دا باوري ک

ي ی د بحث الندې ونيسي، پيل نه ک ي او موږ به . نورو دونرانو سره يې لوم ه  ي له من د دې پرته همغ
رام تکراروي، او دا چې دونرا ورو چې دونران هر يو د بل پرو   . ن د تير وخت تيروتنې تکرارويو

  
تې د  که حکومت د يوناما سره په همکارۍ کې خپله ازماي ميکانيزم د کرنې او " همکارانو ارزونه"نو 

  . عامې روغتيا په وزارتونو کې په الره اچولې دی
  

یپهکه چيرې دونران غواړي چې  رامونه پيل ک اړوند ، نو هغوي دې ته اړ دي چې  يو سکتور کی نوی پرو
وزارت د ماليې وزارت او کليدي دونرانو ته چې په دغه سکتور کې کار کوي د پيشنهاد يا پروپوزل طرح 

ي و د ننه به خپلې تبصرې بيرته دونر ٣٠هغوي د وړانديز په دغه مسود ه غور کوي او د . وړاندې ک  ور
ت راوړي او په راتلونکې وخت کې به پ. ته ورکوي رامونه د حکومت د دا به په تکرار کې کم رو

ه طرح شي ه تو يتوبونو سره سم په  تي کار په اپريل کې پيل شوی دی. لوم   . دغه ازماي
  

ۍ لپاره اوږده الر په مخ کې لرو ول، حکومت، يوناما او دونران  د دونرانو د همغ   . موږ 
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وي چې د خه د باندې ل خه دوه يې د حکومت د بودجې  و دا دونران د هرو دريو ډالرو  ا ډيره ستونزمنوي 
يتوبونو سره په يوه ليکه کې دي رامونه د حکومت د لوم دا غير ممکنه نه ده . باوري شي چې د دونرانو پرو

  . خو ډيره مشکله ده
  

ه مصرف کوي ينې دونران حکومت ته دا نه وايې چې هغوي دلته  موږ د دې تخمين کوو . او حتی دا چې 
خه يوه ول شوې ده حتی ددې راپور هم د چې د مصرف شوو پيسو  خه د باندې ل  په دريمه يې د بودجې 

ل شوی او دا چې ډونرانو دغه ارقام ساتلې دي   !ماليې وزارت د ارقامو ديتابيس ته نه دی ورک
  

ي چې د هغه  وي چې په عام ډول هغه دونران تشخيص ک ي او حکومت دې ته ه ای  يوناما دا د شرم 
  .  چې دوي مصرفويخه راپور نه ورکوي

  
ې وي ه واضحه ک ۍ اصطالح  مې يو  ه راغالست . زه هيله لرم چې د ډونرانو د همغ تنو ته  ستاسې پو

  . وايم
ي راولي موږ د مرستندويانو سخاوتمندانه . يوناما او دولت نه شي کوالی چې يوازې د مرستندويانو همغ

ه دې ته اړ يو. مرستو ته اړتيا لرو وخو موږ همدارن ينې روشونو ته تغير ورک   .  چې د هغوي 
  

ي لور شيا ن ه متفاوت ډول ترسره ک که يوناما په مرستندويانو غ کوي چې    : نو 
  
ي، کله چې دولت هغه اعالموي- رامونو مالت وک ينو نوو پرو   .  د دولت د 
اکي، - يتوب و ه  د خپل تمويل او مرستې سره انعطاف ولري کله چې حکومت يو لوم کله چې په عاجله تو

و اب ووايو   . اړتياوې، نو موږ بايد هغې ته 
و چې موږ په افغانستان کې متخصصانو -  د ملکي متخصصانو لپاره د دولت د نوو پالنونو مالت وشي، 

وک چې افغانانو  ورو  و چې موږ په افغانستان کې متخصصان و ولرو ،  لپاره د دولت د نوو پالنونو مالت
و ا ي او دا به په هيواد کې ډيره اغيزمنه ويته  ه کوي چې مالت وک   . ب وايې، هغوي ه

ولو اسانه کار- خه يو دونر چې د ماليې وزارت ته ارقام نه ورکوی او دا چې په :  په پای کې تر  د هغه دريو 
ي    افغانستان کې مصرف کوي، په کار ده چې هغوي دغه ارقام برابر ک

  
وابونه تني او     :پو

ه کوالی :راه نجات ن ه لري، تاسو  ولنو مالت زياتره سمبوليکه ب  په داسې حال کې چې د تمويل کوونکو 
و ي او هغوي وه ي؟ ئ شي چې تمويل کونکو ته په دې اړه قناعت ورک   و زياتې مرستې برابرې ک

  
تنه ده:دمارک وار ه پو تنې مطرح کوي.  دا يوه ډيره  ولې بايد موږ . ينې وختونو تمويل کونکې نورې پو

ي شو ان يو . واب ډير ساده دی. ه همغ رامونو سره  تمويل کونکی غواړي بريالی شي او د داسې پرو
ورو رونو کې  وونې او روزنې او عامه روغتيا په ډ ې چې يې موږ د  ي لکه بيل هغوي غواړي . ای ک

رامونو يوه برخه و اوسي رامونو تر شا و اوسي نو . چې د برياليو پرو ه حکومت د پرو که چيرې هغوي د 
رامونو يوه برخه وي   . هرومرو د بريالي پرو

  
آيا   په غاړه واچوود افغانستان د حکومتد مرستندويانو د حسابدهی مسووليت کاري چې تاسو : آزاد خبريال
ران کار به نه وي چی دا د افغانست خهد تمويل کوونکوان لپاره چی په دی مرستندويه باندی متکی دی    

ه حيران يم . يوکاستنطاق  ايا دا به د يوناما لپاره اسانه نه وي چې دا کار پخپله پر غاړه واخلي؟ زه همدارن
ي دي ه اقدامات ترسره ک هغه په برخه باندې د پيسو . چې تاسو د تمويل د موثريت د دوو مهمو نکتو په اړه 

واکونه ميشت دي، د مرستو د ويش مسله ده ول دي چيرې چې د سترو تمويل کوونکو ملکونو  ه . ل همدارن
ه ې په تو خه يې مخنو متحده اياالت دداخلي قانون، د بيل ۍ    . وی کويي د ال همغ

  
ه وزارتو: دمارک وار خه يوه هم د مخک نو په دننه کې د ظرفيت جوړول دي، او د يوناما د دندو له جملې 

ي ي پرمخ بو ه د ماليې وزارت بايد د تمويل خپله همغ که چيرې موږ وغواړو چې د يوناما په کچه . همدارن
بريالی و اوسو، نو بيا به تاسو زموږ په شان د عامه روغتيا او پوهنې په وزارتونو کې د حکومت په دننه کې 

موږ اوس ليدرشپ د کابينې، . ه کوالی شي تمويل کوونکو ته نه هم ووايېوويني او دا وزارتونمشرتوب 
ي يوه برخه ده ورو او دا د تمويل د همغ   . ماليې، تجارت او کرنې د وزارتونو په کچو کې 
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که چيرې وکوالی شو چې تمويل کونکو ته دا ووايو چې موږ دغه شي ته ضرورت نه بلکه هغه شی ته 

تنه مطرح کوي، او په دې هکله ضروروت لرو نو بيا تاس ه پو و د هيواد په کچه د مرستو د ويش په هکله 
انه دی ينو هيوادونو ډير فشار . زموږ پيغام ډير رو و چې پر  ه هم چې موږ په يوناما کې په دې پوهي که 

واکونه ميشت دي، خو موږ د هغ ي چيرې چې د هغوي  و دی چې خپل تمويل پر هغو واليتونو متمرکز ک
نه لرو چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوی تنه د تمويل کونکو هيوادونو . واليتونو په اړه هم اندي زموږ غو

ه سلنه په نظر کې ونيس. زما کارکونکي په دې اړه ډير معلومات لري. خه ډيره ساده ده ئ د هغو پيسو ډيره ل
واکونه مي تاسو يېچ وي، په هغو واليتونو کې هم پيسې ې په هغو واليتونو کې چيرې چې ستاسو  شت دي ل

و ای ونيسيئ ول   . کوم چې له نظره لويدلی دي او دا پيسې به ډير 
  

يغ دولت د :د نورين تلويزيون دولت . و مرستو په اړه شکايت لري چې د مرسته کوونکو له خوا مصرفي
 سلنه يې پخپله د ٧٠ل کې چې  سلنه د دولت له خوا مصرف شوې، په داسې حا٣٠ويلې دي چې د دغو مرستو 

ی دي چې د دولت له . دونرانو له خوا مصرف شوې ده يوناما تر کومه حده پور دغه هيوادونه په دې ژمن ک
ي؟    الرې خپل مصرفونه زيات ک

  
خه د .  شميرې سمې دي:دمارک وار خه د دوه يې د دولت  ه دي چې ما وويل چې د دريو ډالرو  دا هغه 

واب دا دی . دا سمه ده. ديباندې مصرف شوي  ه کول غواړو؟ يو  تنه دا ده چې موږ په دې اړه  دلته پو
ي: لکه چې ما تر مخه وويل و هغوي يې تمويل ک ودل شي  رامونه دونرانو ته په ميز کي . ه دولتي پرو

ولو وروستن ژمنې په  ې ده، تر  ۍ په کچه په بيال بيلو کنفرانسونو کې ژمنه ک پاريس او هاګ دونرانو د ن
ای شي رامونو د الرې د هغوي تمويل زيات ک و د دولتي پرو   . کې وشوې 

  
ې په دولتي  دي چې هغوي خپلې پان خو د دونرانو د دولتونو مرکزونه او پارلمانونه هغوي نه پري

وي چ دا سم کار نه دی رامونو کې ول که ما وويل چې موږ ډير زيات د دولت سره په مرسته. پرو  نو 
رامونو په . تمرکز کوو و پرو د دغو د مشرتابه د وزارتونو سره د مرستې کولو د الرې لکه چې ما وويل د 

ي ې . طرح کولو کي ان رامونو لپاره پيسې  ه موږ دونران دې ته راوبولو چې د دغو پرو و په دې تو
ي   . ک

  
خه د دو:د امريکا غ د دې . لت او دونرانو ترمن مطرح ده د دولت له خوا د مرستو مصرفول د ډير وخت 

چې دغه مسلې به حل شي؟ ئ آيا تاسو فکر کو. المل چې دونران وايې چې ظرفيت نشته او فساد موجود دی
  يعنې د ظرفيت د نشتوالی او د فساد شتون مسلې؟ 

  
ې دي او د افغانستان دولت په:ا دمارک وار ي دونرانو د خپلو مرستو په برخه کې ډير شرايط اي .  دې پوهي

ار  ين ل بيا د دونرانو د هيوادونو د مرکزونو او د هغوي پارلمانونو ته په مراجعې سره هغوي بايد په دې  يو 
ې سمې کارول شوي دي و لپاره احتساب لري . ولري چې د هغوي پان ه د پان ه تو ينې وزارتونه په  بلې، 

ی دیدونرانو اوس د دغو وزارتونو  پ. او د دې نتيجې شته   . ه نيغه مالت پيل ک
  

خه چې يوناما او موږ يې هيله لرو دا دی چې دونران غواړي د دولت د نوو ملکي ماهرانو  يو له هغو الملونو 
و چې د دولت له الرې  و،  ک ک و چې موږ د ظرفيت جوړولو کار په ډيرو وزارتونو کې چ ي،  مالت وک

  . زيات تمويل ترسره شي
  

م چې ايا مرستې په دې برخه کې اغيزناکې وي او که نه؟ تاسې دغه مرستې د غير  زه غواړو :پژواک وپوهي
  ؟ ئحکومتي موسسو او که د حکومت له الرې اغيزناکې بول

  
ه ولرو چې د مرستو د اغيزنمنتوب په باب نورې :مارک وارد  زه هيله من يم چې موږ يوه بله داسې غون

که دا يوه بېله موضوع و،  لې ديمباحثې وک ه .  ده او نورې خبرې په دې پورې ت ه و نه ک او موږ دا ه
تنه ده او زه غواړم چې د حکومت د ملکې ماهرينو د  ه پو ر دا يوه ډيره  و م ي ولې دغه مسالې و چې 

ر کې ډير اغيزمن وي دوي بايد په ژبو باندې . پالن شا ته يوه اصل دا دی چې ماهرين بايد په عملې ډ
ي، له  ي بې له دې چې امنيتي کسان پوهي ر ي چې ازاد و کلتور سره اشنا وي، دوي بايد په دې تواني

  . ورسره وي او دوي بايد د دې خواهش ولري چې د زيات وخت لپاره پاتې شي
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همدغه خبره د قرارداديانو او د هغو غير حکومتي موسسو په باره کې هم کيدای شي چې دونران يې د کار 

وک کيدای شي په افغانستان کې زيات اغيزمن ثابت شي؟ . تاسې واياست چې زياته پوه لرم. لپاره استخداموي
ي او که يوه افغاني کمپني؟ دا يو  خه چې مخکې يې دلته په افغانستان کې کار نه وي ک يوه کمپني له امريکا 

ه کوو دون و او ه کی دی چې موږ مخواړو د مرستو د اغيزمنتوب په باب يې وک خه منع هغه  ران له دې 
ي خه کمپن راولي، بلکه افغاني کمپنيو ته کارونه ورک پلو ملکونو  و چې له  اوس که تاسې د دغې . ک

ي، زه به په دې پوه شم چې تاسې زياته پوهه لر   . ئخبرې راپور ورک
  

ه چې نه غواړي په دې باب راپو:آريانا تلويزيون ينو دونرانو خبره ياده ک ي چې  تاسې مخکې د  ر ورک
ه دی؟ او د تيرو اوو  ې دي، د دوي د راپور د نه ورکولو علت  پيسې يې په افغانستان کې کله مصرف ک

ومره ده؟ تاسې فکر کو ل شويو مرستو اندازه  چې هغه غير حکومتي ئ کلونو راهيسې افغانستان ته د ورک
ي ددې فساد يوه برخه    جوړوي؟ موسسې چې نه غواړي په دې باب راپورونه ورک

  
خه شکايت نه کوم:دمارک وار خه دی چې له هغو .  زه له غير حکومتي موسسو  زما شکايت له دونرانو 

  . غير حکومتي موسسو سره مرسته کوي چې د ماليې وزارت ته راپور نه  ورکوي
  

ې کو:تلويزيون تمدن ي په باب ه خه شکايت. ئ تاسې وويل چې د همغ  نه تاسې له غير حکومتي موسسو 
خه شاکی ياست چې له غير حکومتي موسسو سره مرستې کويئلر ر له هغو دونرانو  ئ تاسې فکر کو. ، م

ي، په داسې حال کې چې دونران تر يوې اندازې پورې ددې  تنه وک چې يوناما ددې توان لري چې ددې پو
  مسووليت لري او يا ددې فساد يوه برخه ده؟ 

  
تنه د يوناما :دمارک وار و که پو و . په ظرفيت پورې اړه ولري، موږ کوالی شو چې نوره مرسته وک

ي،  ي کار په مخ بو ې جوړول په يوناما کې چې د همغ ان الي او د يوې نوې  دونران شته چې زيات زيار 
واښ دی ه . خو موږ په دې برخه کې يوازې نه يو. يو  ان د ماليې په وزرات کې د دې لپاره يوه ډيره پراخه 

ه پيدا شوې ده.شته ان ې له موږ سره ډيره همکاري کوي چې .  او د اقتصاد په وزارت کې يوه بله  ان دغه 
و ي ک خو زه له . زه بايد ووايم چې دا ال تر اوسه د پرمخت په حال کې ده. د دونرانو فعالتيونه سره همغ

تنې وک خه دا ډول پو تنه کوم چې له موږ  خه غو ولو   په راتلونو مياشتو کې له تاسې به. ئتاسې 
خه راضې و اوس   . ئوابونو 

  
  

------------------------------------  


