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خشونت علیه کارمندان امداد رسان باید پایان یابد
در هفته ای که گذشت شش کار مند امداد رسان طی حوادث جداگانه امنیتی در افغانستان جان های خویش را از دست دادند.
عوامل مختلفی در عقب این رویداد های ناگوار وجود دارد ،اما در مجموع باعث مرگ و میر شمار زیادی از کارمندان امداد
رسان در طول سه ماه اول سال روان میالدی گردیده است .اداره هماهنگی کمک های بشری برای افغان ها ( اکبر) از تمامی
فعاالن حکومتی ،مخالفین حکومت و غیره دست اندرکاران مستقل میخواهد تا به گونه ای جدی مانع اقدامات خصمانه و غیر
انسانی که باعث آسیب و مرگ کارمندان امداد رسان میگردد شوند.
این وضعیت برای افغان ها  ،و همچنین برای کارمندان امداد رسان  ،پرمخاطره باقی مانده است .با آنهم کارمندان خیریه در
اجرای پروژه های بشری برای افغان ها مصمم هستند .نا امنی نشان دهنده یک چالش بزرگ در برابر مردم ملکی و کارمندان
خیریه میباشد .حمالت یکسره و ظالمانه و عملیات نظامی شهروندان ملکی را متاثر ساخته و بی ثباتی از سال  3102میالدی و
چهار ماه اول  3102به این سو در حال افزایش است .با وجود این چالش ها ،موسسات غیر دولتی متعهد به کمک و حمایت از
مردم نیازمند میباشند.
ما مراتب تسلیت خویش را به خانواده های قربانیان  ،دوستان و همکاران خود و همچنین برای تمامی کارمندان امداد رسان
عرض میداریم.
اکبر مکررا هر گونه حمله  ،ارعاب  ،خشونت و یا تهدید بر جان کارمندان امداد رسان در افغانستان را شدیدا محکوم می نماید.
اکبر روی فعالیت های بشردوستانه  ،بی طرف و مستقل موسسات غیر دولتی ( ان جی او) ها به مردم نیازمند افغانستان بدون
در نظرداشت قوم  ،اعتقادات مذهبی یا سیاسی تاکید می ورزد.
اکثریت افغان ها تحت خط فقر در جهان قرار دارند .آنها در برابر حوادث طبیعی بسیار آسیب پذیر هستند و در حال حاضر با
شدیدترین درگیری ها که از  21سال به این طرف ادامه دارد مواجه میباشند .در این میان ،موسسات غیر دولتی – داخلی و
خارجی – به ارائه کمک های بشری و انکشافی خویش به مردم نیازمند در  22والیت افغانستان و بالخصوص در مناطقی که
دسترسی و یا عرضه خدمات محدود میباشد  ،ادامه خواهد داد.
هر گونه حمله  ،دهشت افگنی  ،خشونت ،ارعاب یا تهدید علیه کارمندان امداد رسانی در نهایت باعث تاخیر در اجرای کمک ها
گردیده و اثرات منفی خود را بر رفاه مردم بالخصوص افراد آسیب پذیر و در حاشیه قرار گرفته افغانستان بر جا خواهد
گذاشت.
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یاد داشت:
اداره هماهنگی کمک های بشری برای افغان ها  ،یک نهاد مستقل داخلی بوده که تحت چتر آن  031موسسات غیر دولتی داخلی و
خارجی با درک مفاهیم اصول بشری ،بی طرفی ،غیر جانبداری و استقاللیت در افغانستان فعالیت دارند .به حیث یک صدای مشترک
موسسات غیر دولتی عضو ،فعالیت های اکبر عمدتا روی تشریک اطالعات مهم به اعضا و جامعه کمک های بشری ،هماهنگی فعالیت ها
در سطح ملی و منطقوی و داد خواهی از اعضا تمرکز داردwww.acbar.org .
مفاهیم برخی از اصطالحات:
قانون بشری :به نیاز ها و آالم بشری در هر حالت باید رسیده گی گردد .مفهوم از فعالیت های بشری حفظ صحت  ،زنده گی و عزت مردم
میباشد.
بی طرفی :فعالین حقوق بشر و کمک های بشری به هیچ عنوانی به طرفداری از جانب یا گروهی در جریان جنگ نمی پردازند و نیز
هیچگاهی در مذاکرات سیاسی ،نژادی ،مذهبی یا مفکوره ای سهم نمی گیرند.
غیر جانبداری :کمک های بشری تنها به اساس اولویت به نیازمندی صورت میگیرد و هیچ گونه تبعیض در ملیت ،نژاد ،جنس ،مفکوره
های دینی یا سیاسی قایل نمیباشند.
استقاللیت :فعالیت های بشری باید جدا از اهداف سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و دیگر موضوعات به گونه ای که فعالین بشری در ساحات
مورد نیاز آزادانه فعالیت بتواند ،صورت گیرد.
director.acbar@gmail.org
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