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مطبوعاتی بیانیه
۴۳۰۰/۳۰/۰۳
پر مرسته رسوونکو باندی تشدد باید پای ومومی
تیره اونۍ په افغانستان کی شپږ تنو مرسته رسوونکو په څلورو مختلفو امنیتی پیښو کی خپل ژوند د السه ورکړ او مختلف الملونه یی تر شا
شتون لری،چی مجموعا د روان میالدی کال په لومړیو دری میاشتو کی د زیات شمیر مرسته رسوونکو کارکوونکو د مړینی سبب شویدی .د
افغانانو لپاره د بشری او پر مختیایی مرستو د همغږۍ اداره (اکبر) د ټولو دولتی فعالینو ،مخالفینو او نورو خودمختارو او ازادو کارکوونکو
څخه غواړی تر څو په جدی ډول د خیریه مرسته رسوونکو پر وړاندی د دغه قسم عملونو مانع وګرځی.
سره له دی چی دغه وضیعت د افغانانو او ترڅنګ یی د مرسته رسوونکو لپاره د خطری نه ډک پاتی کیږی ،خیریه کارکوونکی د بشری
پروژو عملی کولو ته متعهد دی .شتی ناامنۍ د عامه وګړو او مرستندویه کارکوونکو لپاره د غټو خنډونو ښکارندویه دی .روانو مسلسلو ظالمانه
حملو او نظامی عملیاتو خلک متاثره کړی او بی ثباتی د  ، ۳۱۰۲او  ۳۱۰۲کال لومړنیو څلورو میاشتو ته په کتو سره مخ په زیاتیدو ده د کوم
سره سره چی غیر دولتی موسسات د متاثره ټولنو حمایت او کومک ته ژمن دی.
مونږ د تسلیت او صبر مراتب د قربانیانو کورنیو ،دوستانو ،همکارانو او همدارنګه ټولو کومک رسوونکو کارکوونکو ته د زړه له تله وړاندی
کوو.
اکبر په مسلسل ډول هر قسمه تشدد ،زیاتی او تهدید په افغانستان کی پر بشری(خیریه) کومک رسوونکو باندی شدیدا غندی.
اکبرتصریحا تاکید کوی ترڅود بشری فعالیتونوترسره کول په بی طرفه او مستقل ډول د غیر دولتی موسساتو(ان جی او) له خوا پرته له دی
چی عقیدوی ،مذهبی او سیاسی بڼه ولری عملی شی.
د نړۍ په سطحه افغانان اکثرا د غربت تر کرښی الندی قرارلری او دوۍ دی چی په زیاته پیمانه د طبعی ناورینونو څخه اغیزمن کیږی او
اوس د تر ټولو سختو کړاوونو چی د  ۲۱کلونو راهیسی ادامه لری سره الس او ګریوان دی چی په دی عرصه کی داخلی او خارجی غیردولتی
موسسات خپل ټول بشری او پر مختیایی کومکونه د افغانستان په  ۲۲والیتونو کی په خاص ډول هغه سیمو کی چی السرسی محدود وی اړمنو
ته رسوی او ادامه به ولری.
پر مرسته رسوونکوهر قسمه تشدد ،دهشتګری ،تهدیدونه او زیاتی د مرستو د تاخیر او ځنډ سبب ګرځی او منفی اثرات یی د خلکو پر جوړښت
بالخصوص د افغانستان ناورین ځپلو وګړو ته رسیږی او دا ددی با عث کیږی چی دوۍ به بیړنیو مرستو دالسرسی څخه محروم پاتی وی.
یاد داښت:
د افغانانو لپاره د بشری او پرمختیائی مرستو د همغږۍ اداره داخلی خپلواکه بنسټ دی چی تر چتر الندی ئی  ۸۲۱داخلی او خارجی
موسسات چی ټول ئی بشری اصولو( بی طرفۍ ،بی پریتوب او ازادۍ) ته په پام کی نیولو سره په افغانستان کی کار کوی  .دغړیو موسساتو
د متحد غږ په توګه ،داکبراداره دموسساتو او نړیوالی بشری ټولنی سره د مهمو معلوماتو شریکول ،په ملی او منطقوی ډول د کارونو همغږی
کول او همدارنګه د غړیو موسساتوڅخه دفاع د تمرکزالندی نیسی.

بشری اصول (اساسات)
بشری قانون :بشری ناورینونو او ضرورتونو ته په هر حالت کی الس رسی ،د بشری فعالیتونو څخه مفهموم د خلکو صحت ،عزت او ژوند
ته پاملرنه ده.
بی طرفی  :بشری فعالین (کارکوونکی) نه باید د کومی ډلی څخه طرفدارۍ وکړی او همدارنګه په هیڅ قسمه سیاسی ،مذهبی ،نژادی او یا هم
فکری اړخونو کی دخیل ونه اوسی.
بی پریتوب :بشری کومکونه یواځی او یواځی د ضرورتونو د لومړیتوب پر بنیاد ترسره کیږی او هیڅ رنګه قومی ،نژادی ،جنسی ،دینی او یا
همی سیاسی افکار په بر کی نه نیسی.
ازادی :بشری کړنی (فعالیتونه) باید په جدی ډول له هر قسمه سیاسی ،اقتصادی او نظامی غریضو څخه پاک واوسی ترڅو بشری
کارکوونکی د ضرورت په اساس په اټکل شوو ساحو کی ازادانه کاروکړی.

