
    
 

 
 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 

 
 ۰۲/۱۰/۲۰۲۲        گفتمان ملی افغانستان

 

 شورای هماهنگی گفتمان ملی افغانستان  همدردی پیام تسلیت و
 2022اول اکتوبر   : مورخ

 به نام خالق گیتی آفرین 
 

 
 

کاج( )  ی. دهشت افگنان با حمله به مرکز آموزشدیگرد  یبازهم غرب کابل شاهد حادثه تکان دهنده و اندوهبار     
را  مرتکب شدند. این بار نه تنها جوانان   یدیگر  یکانکور جنایت نابخشودن  یبرا  یمادگآنمودن امتحان    یگام  سپرهن

 .را نیز ترور وخفه نمودند ینور و روشنای یکتابچه وحت کتاب،پسر را طعمه قرار دادند بلکه قلم،  دختر و ۀنورست
 

  یزخم  82شهید و    35تن شامل    117کاج(  به  )  یدر مرکز آموزش  یانتحار  ۀ ارقام "یوناما " قربانیان حمل  طبق     
  .میرسد

 

 بودیم.خیرخانه در  یمکتب موالنا جالل الدین بلخجوار در شاهد انفجاری  آن یک روز پس از      
از ضعف حکومت سرپرست  طالبان در تامین   یاین رویداد ها یاد آور حمله سال گذشته در غرب کابل بوده وناش

  .قرار میدهد یرا تحت سوال جد یآنها در مورد امنیت سراسر یکه ادعا باشدیت م امنی
 

 نیعامل  مینماید،  حیالفاظ تقب  نیتر  دیبه شدرا  و جانکاه    میفاجعه عظ  نیا  کهیدرحالشورای هماهنگی گفتمان ملی       
 میدانند.  مجازاترا قابل آن  تکاریگان جناه و سازماندهند فیکث
 

انتحار  یملگفتمان    یهماهنگ   یشورا      حمالت  از  تر  زود  چه  هر  طالبان  که  کشور    یوانفجار  یمیخواهد  در 
 ی که در برابر چنین واقعات بخواهان آنست    یواتحادیه اروپای  یبین الملل  یاز سازمانها، همچنان  ندینما   یریجلوگ

افغانستان است که به هیچ  ندهینسل آ وبخصوص حمله به یمردم ملک  هیرحمانه عل ی. این حمالت ب نمانند یتفاوت باق
با علم و دانش و    یحمالت هدفمندانه دشمن  نیچن  .نمیباشد  یبخشودن  یوبین الملل  یوقوانین مل  یوجه از نگاه اسالم

 ی میباشد.و مذهب یقوم دامن زدن به تعصبات انگرینما
 

اسفناک ابراز    یه مناسبت چنین رویداد هاکه ژرف ترین تأثرات خویشرا ب  یدر حال  یگفتمان مل   یهماهنگ   یشورا     
  .عاجل میخواهد یها وآسیب دیده گان شفا  یبه روح مطهر قربانیان این رویداد ها درود میفرستد وبه زخم میدارد،

 
 کميسيون نشرات

 افغانستان  یگفتمان مل یهماهنگ یشورا
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