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 عمليات بھاری طالبان
  

شود،  د میيا" عمليات عمری"تحريک سياه انديش طالبان اعالم کردند که به زودی عمليات بھاری خود را که به نام 

 اين گروه مزدور صفت از قبل اخطار صادر کرده اند که فعاليت ھای شان شامل حمالت خود کشانه  .آغاز خواھند کرد

درين اواخر طالبان به سالح ھای جديدی دست يافته و به موفقيت ھائی . خواھد بود" دشمن"و آسيب رساندن به مواضع 

شور نه نظام مستعمراتی را می پذيرند و نه به طالبان وقعی قايل ھستند، بلکه  به اما بايد بدانند که مردم ک. نايل شده اند

 . خاستمقابلۀ ھر دو  برخواھند 

 اظھار داشت که اعالميۀ طالبان در ارتباط آغار عمليات نظامی در فصل بھار يک موضوع تازه غنیيکی از نطاقان 

اين شخص متذکر شد که  .  تا مردم را به وحشت اندازندطالبان ھر سال از يورش بھاری خود نام می برند. نيست

ًرسما آغاز کرده و  عملياتی را به اسم شفق دولت . ابتکار عمل در ميدان جنگ به دست نيروھای دولتی افغانستان است"

ھدف طالبان بيشتر خلق وحشت و ارعاب است تا مردم بی ." ضربات سنگينی را به نيروھای طالبان وارد کرده است

  .ت شده و نتوانند دست به مقاومت بزنندأجر

 ھا از موضع خود ی جاا بايد ياد آور شد که نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی ھم از خود بی کفايتی نشان داده و در بس

امنيتی رخنه نموده تا  از داخل ضربات خود را وارد طالبان ھمچنان موفق شده اند که در نيرو ھای  . فرار کرده اند

. نام گذاری نموده تا ترس و واھمه را بيشتر سازند" عمر"طالبان عمليات بھاری خود را به نام رھبر شان . نمايند

ولين کميسيون نظامی و متخصصين امور جنگی  در ؤاين عمليات با ابتکار رھبری مس"تحريک طالبان اعالم کردند که 

اگر ".   که  توجه اصلی آن  به حمالت تھاجمی، عمليات انتحاری و نفوذی متمرکز شده است د ماه گذشته طرح شدهچن

  .طالبان به اين تھاجم موفق گردند، بزرگترين ضربه متوجه دولت مستعمراتی کابل و حاميان اجنبی شان خواھد بود

زنند و  کميت دولت مستعمراتی و تجاوزگران دست و پا میاز يکسو در زير حا. شوند مردم ما در دو سنگ آسيا آرد می

رھائی از دست  ھر دو اھريمن يگانه راه . از سوی ديگر در سايۀ وحشت طالبان شب و روز را سپری می نمايند

  . سعادت خواھد بود

  

 

 


