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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ نومبر ٢۵
 

 عمليات طالبان در زمستان ادامه خواھد يافت
طالبان . د در زمستان ادامه خواھند دادطالبان خدا نشناس و سياه انديش وعده کرده اند که به عمليان نظامی و کشتار خو

. تأکيد کردند که حمالت شات بر قوای داخلی و خارجی شدت خواھد يافت و کماکان ضربات خود را وارد خواھند کرد

شوند و منازل شان به  در جريان جنگ و جدال طالبان بيرحم با دولت مستعمراتی، عدۀ زيادی از مردم بی گناه تلف می

  . مين نمايدتأًدولت فاسد و مزدور کابل اصال قادر نيست که امنيت مردم و کشور را . رود تارج می

ک طالبان اعالم کرده اند که در موسم زمستان از عمليات نظامی دست نخواھند کشيد و حمالت خود را مانند فصل يتحر

ارجی را مورد حمله قرار خواھيم ما نيرو ھا دولتی و ھم نيرو ھای خ"طالبان گفتند که . تابستان گسترش خواھند داد

طالبان سياه انديش با تکبر و غرور ". ما اجازه نخواھيم داد که دولت کابل از فصل سرما به نفع خود استفاده نمايد...داد

  .  به زور گرفته اند، از دست نخواھند دادهاظھار داشتند که طالبان مناطقی را ک

کيد کردند که بدون در نظر داشت سرما و يا مشکالت ديگری، تا زمانی که نيروھای خارجی در أطالبان در اين بيانيه ت

  . افغانستان حضور دارند ھمچنان به جنگ عليه دولت کابل و نيروھای خارجی ادامه خواھند داد

 برای آغاز ھای نيروھای امنيتی افغانستان نيز از آمادگیدولت دست نشاندۀ اين در حالی است که وزارت دفاع 

   .دھد ھای زمستانی خبر می عمليات

وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد که نيروھای امنيتی افغان به منظور بازپس گيری مناطق از دست رفته با سر رسيدن  

 .  مناطق ناامن آغاز خواھد کردۀھای نظامی را به ھدف تصفي فصل سرما عمليات

دارد   طبق روال ھميشه در فصل سرما دولت کابل را به صلح اميدوار نگه میگويند که طالبان برخی از کارشناسان می

 . گيرند ھای خود را از سر می در حالی که با گرم شدن ھوا عمليات

  

 

 

  


