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###
د مرسته رسوونکو وژنه
###

اکبر د جنګ کی په ټولو دخیلو خواوو باندی غږ کوی چې د مرسته رسوونکو وژل بند کړي
کابل ،د  ۲۰۱۵کال د جون د میاشتی دوهمه نیټه
اکبر – د افغانانو لپاره د بشری او پراختیایی مرستو د همغږۍ اداره د غیر دولتی موسسی پر میلمستون د ناپیژاندو کسانو
دبرید په اوریدو چې له امله یی  ۹تنه مرسته رسوونکی ووژل شول غمجنه ده .
مونږ د خپل تسلیت نیک مراتب د قربانیانو کورنیو ،همکارانو دوستانو او د بشری مرسته رسونې ټولنې ته وړاندې کوو.
اکبر یو ځل بیا پر غیر دولتی موسساتو باندی چې په افغانستان کې کار کوي د هر ډول برید ،ډار اچونې ،شخړي او اخطار
په څرګنده توګه غندی .اکبر د دواړه خواوو څخه غواړي چی د غیر دولتی سازمانونو بیطرفۍ ته درناوی وکړي او
پریږدي چې مرستې اړمنو ته په مناسب وخت ورسیږي.
د اکبر موسسه تاکید کوي چې ټول بشر دوستانه موسسات افغان اړمنو ته پرته له دی چی قومی ،مذهبي  ،سیاسی او
اعتقادی بڼه ولری خدمات ترسره کوي.
اوسنیو حاالتو ته په کتو سره! افغانستان اوس هم د سترو خنډونو سره لکه د طبعی افاتو څخه د ټولنو متاثره کیدل ،نوری نړۍ ته په
کتو سره د غریبۍ دکچی ترټولو زیات شتون ،د تشدد او جرمونو د کچی زیاتوالی سره مخ دی کوم چی د تیرو دری لسیزو را پدیخوا
ادامه لری.
په افغانستان کی ټول بین المللی او داخلی غیر دولتی موسسات تر دی دمه د افغانستان په  ۳۴والیتونو کی چیرته چی نورکومک
کوونکی ډیر کم اویا هم هیڅ السرسی نه لری ،اړمنو ټولنو ته د اسوده ګۍ او پر مختیایی مرستو په برابرولو کی مرکزی رول لوبوی
او په اینده کی به هم دوام ولری.
پر مرسته رسوونکوهر قسمه تشدد ،دهشتګردی ،تهدیدونه او زیاتی د بشری 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.
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###
یاد داښت:
د افغانانو لپاره د بشری او پرمختیائی مرستو د همغږۍ اداره داخلی خپلواکه بنسټ دی چی تر چتر الندی ئی  ۱۳۵داخلی 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 نیسیwww.acbar.org .
بشری اصول (اساسات)
انسانیت :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
بیطرفی :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.
خپلواکي :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.

اړیکه director.acbar@gmail.org; :
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