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 د کابل وروستۍ غمیزه
 انّا هلل و انّا الیه راجعون.

 
تعلیمي مرکز باندي په داسي حال کي د موټربمب چاودنه  ومد جمعې په ورځ د دشت برچي په سیمه کي د کاج په ن

وسوه چي شاګرانو، چي اکثریت یې نجوني وې، د کانکور د آزمېیني لپاره امتحان ورکاوه. لومړني خبرونه د دې 
تنو ځوانو نجونو پوري ښیي خو خبلایر بالل سروري د دغه تعلیمي مرکز د  ۳۰غمجني پیښي د شهیدانو شمېر تر 

 ستاد له قوله وایي چي د شهیدانو شمېر تر سل تنو زیات وو.یوه ا
 

شهیداني او شهیدان چي هر څومره وي حق متعال دي هغوی ته جنت فردوس په نصیب کړي خو د دشت برچي پر 
تعلیمي مرکز باندي دغه وحشیانه او غیر انساني حمله د افغانستان پر ټول معارف او پر ټول افغانستان باندي حمله 

څوک چي د دشت برچي غمیزه د ټول افغانستان غمیزه نه بولي هغه ته باید افغان ونه ویل سي. ټروریسټان او وه. 
وحشیان د خپلو شومو اهدافو د پرمخ بېولو لپاره د هیڅ چا مراعات نه کوي. دا حملې که نن او پرون زموږ پر 

یک، پښتون اوزبیک او ټول افغانان سره یو نه هزاره وروڼو وې سبا نورو ټولو افغانانو ته ګوري. که هزاره، تاج
 سي او د دې ملي ماتم کمبله په ګډه ټوله نه کړي دا پیښی به لکه څرنګه چي لومړۍ نه وې وروستۍ به هم نه وي. 

 
زه په داسي حال کي چي د خپلو هزاره خویندو روح ته دعا کوم او میندو او پلرونو، کورنیو او دوستانو ته یې 

اسالمي اِمارت له مشرانو څخه هیله کوم چي یوازي د پیښي په غندلو بسیا نه سي بلکه د دې او دغه  تسلیت وایم د
 راز نورو وحشیانه پیښو د مسوولینو او جنایتکارانو د پیدا کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. 

 
د زړه له کومي خواخوږي  که اسالمي اِمارت په ریشتیا هم د پیښی له قربانیانو او دې ځوانو مظلومو شهیدانو سره

لري نو زما پیشنهاد به داوي چي د دې غمیزي په خاطر ملي ماتم اعالن کړي او د شهیدانو روح ته د احترام په 
 خاطر خپل بیرغونه یوه ورځ نیم ځوړند کړي.

 
امنیت لپاره اسالمي اِمارت په خپلو یو کلنو کارنامو کي تر هر څه د امنیت په ټینګولو افتخار کوي. هغوی ښایی د 

کوم بېل تعریف ولري او که بېل تعریف نه لري نو تر دغه څرګنده بې امنیتي به څه وي چي د دوی په څه باندي 
یوه کال اِمارت کي تر شل ځله زیات په جوماتونو، مارکېټونو، د ملکي خلکو په منځ او پر تعلیمي مرکزونو باندي 

 دي. په حملو کي تر څلور سوه تنه زیات شهیدان سوي
 

 یو ځل بیا د شهیدانو پاکو ارواحو ته دعا کوم او په غم یې ځان شریک بولم. 
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