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اعالمیه مطبوعاتی
###
قتل کارکنان نهادهای بشردوستانه
###

اکبر از تمام طرف های درگیر جنگ در افغانستان میخواهد تا از قتل کارمندان نهادهای بشردوستانه دست
بکشند.
کابل 2 ،جون سال 2102
اکبر ،اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغانها از شنیدن خبر حمله باالی مهمانخانه سازمان غیر دولتی
توسط افراد ناشناس در ولسوالی زارع والیت بلخ که طی آن  9کارمند امداد رسانی کشته شده اند اظهار تاسف میکند
ها هزاتب تسليت خْد را با خاًْادٍ ُای قزباًياى ُ،وکاراى ّدّستاى ایطاى ّتواهی اػضای جاهؼَ اهذادرساى ابزاس
هيٌوایين.
یک بار دیگز اکبز ىز نٌع حملو ،ىزاس افگنی ،خشٌنت ً اخطار را باالی ساسمان ىای غیز دًلتی کو در افغانستان کار
میکنند بو صزاحت محکٌم می نماید .اکبز اس توام طزف ُای درگيز هيخْاُذ کَ بیطزفی ساسمان ىای غیز دًلتی را
احتزام نمٌده ً بگذارند تا کمک ىای بشز دًستانو بو افزاد نیاسمند بزسد.
هْسسَ اکبز صزاحتآ تاکيذ هيکٌذ ایٌکَ هْسسات بطز دّستاًَ جِت رساًذى اهذاد بَ هزدم ًياسهٌذ افغاًستاى بذّى در
ًظزداضت ُْیت ًژادی  ،اػتـقـادات هذُـبی یا سياسی بطْر ػادالًَ ّهستقالًَ کار هيکٌٌذ.
در حال حاضز ،افغاًِا در پایيي تزیي سطح فـقـز در جِاى قزار دارًذ ،آًِا درهقابل حْادث طبيؼی ضذیذآ آسيب پذیز بْدٍ
ّفؼآل هْاجَ با آسيبِای جٌگی ُستٌذ کَ بيص اس  ۰۳سال ایي کطْر را در آغْش گزفتَ است ،دریي ػزصَ هْسسات
داخلی ّخارجی غيز دّلتی توام اهذادُای بطزی ّاًکطافی خْد را در ّ ۰۳الیت افغاًستاى ّ خاصتآ در ساحاتيکَ دستزسی
هحذّد است بَ ضزّرت هٌذاى رساًذٍ ّ اداهَ هيذُــذ.
ُزگًَْ حولَ ُ،زاص افگٌی ،خطًْت یا تِذیذ ػليَ کارهٌذاى اهذادرساى  ،هستفيذ ضًْذٍ گاى یا تاسيسات ایطاى سبب تاخيز ّ
رکْد رًّذ اهذاد رساًی هيطْد ّ اثزات منفی آن باالی رفاه مزدم افغانستان خاصتا ً باالی اقشار آسیب پذیز ،تاثیز گذار
میباشد.
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###
یاداشت بزای ًیزایشگز


اکبز  ،اداره ىمآىنگی کمک ىای بشزی ً انکشافی بزای افغانيا یک ًِاد هستقل بْدٍ با  531هْسسَ خارجی ّ
داخلی تحت چتز خْد با در ًظز داضت اصْل بطزی (بيطزفی  ،استقالليت  ،اًساًيت  ،ػذالت) در افغاًستاى کار
هی کٌٌذ.

هٌحيج آّاس هتحذ هْسسات ػضْ کَ در افغاًستاى فؼاليت دارًذ ،فؼاليت ُای هْسسَ اکبز بيطتز باالی تِيَ اطالػات بزای
هْسسات ػضْ /جْاهغ اهذاد رساى بطزی ُ ،ن آٌُگی فؼاليت ُا بَ سطح هلی  ،هٌطقْی ّ دفاع اسهسایل کَ فؼاليت ُای
هْسسات ػضْ را هتاحز هيساسد توزکش هيکٌذ . http://www.acbar.org .



اصٌل بشزدًستانو

اًساًيت :در ُز حالت بَ ضزّرت ُای آسيب دیذگاى رسيذگی ضْدُ .ذف فؼاليت ُای بطزی حوایت اس سًذگی،صحت ّ
ػشت اًساى ُا هيباضذ.
بيطزفی :فؼاالى بطزی ًبایذ اسکسی جاًبذاری کٌذ ُن چٌاى بَ ُيچ طزف سياسی ً ،ژادی  ،هذُبی ّ فکزی پيًْذ ًذاضتَ
باضٌذ.
ػذالت  :فؼاليت ُای بطزی بایذ تٌِا بَ اساص ضزّرت اّلْیت بٌذی ضْد ُّ ،يچ اهتياسی بَ اساص هليت ً ،ژاد ،جٌسيت ،
اػتقادات هذُبی ّ اًذیطَ ُای سياسی دادٍ ًطْد.
استقالليت  :فؼاليت ُای بطزی بایذ اس ُز ًْع اغزاض سياسی  ،افتصادی یا اُذاف دیگز پاک بْدٍ تا فؼاالى بطزی در
ساحات تطبيق فؼاليت ُای بطزی هستقالًَ کار کٌٌذ.

تواص director.acbar@gmail.org; :
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