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ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ ﻓﺪاﻳ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﺴﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮﻧ او ﮐﻮرﻧ دﻤﻨﺎن ﻣه او ﭙﻴﺎن ﮐل
د ﻣﻨﺼﻮري ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟ ﮐ ﺗﯿﺮه ﺷﭙﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۰ﺑﺠ د ﮐﺎﺑﻞ ﺎر د ﮐﺎﻧﺘﻨﻨﻞ ﭘﻪ ﻫﻮﻞ ﭼ د اﻣﺮﯾﺎ او ﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﯾﺮﻏﻠﺮو
ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ اﺗﺒﺎﻋﻮ ډک وي  اﺳﺘﻬﺸﺎدي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻴﻞ ﺷﻮل.
ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ د  ۵ﺗﻨﻮ اﺳﺘﺸﻬﺎدي ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ )ﺑﻼل ،اﯾﻮﺑ اوﺧﻠﯿﻞ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﺑﺸﺮ د ﻓﺎرﯾﺎب او ﻋﺒﯿﺪ د ﻏﻮر وﻻﯾﺖ اوﺳﯿﺪوﻧﻮ( ﻟﺨﻮا
ﭼ ﭘﻪ ﺳﭙﻮ او درﻧﻮ وﺳﻠﻮ ﺳﻤﺒﺎل وو د ﺧﺎﺻﻮ ﺗﺘﯿﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮل.
ﻟﻮﻣی ﻓﺪاﻳ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ وﺗﻮاﻧﯿﺪل ﭼ د ﯾﺎد ﻫﻮﻞ ﻣﻨ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ،او ﻫﻠﺘﻪ د اﺷﻐﺎﻟﺮو ﻫﯿﻮادو ﭘﻪ اﺗﺒﺎﻋﻮ او د ﮐﺎﺑﻞ ادارې ﭘﻪ
ﭼﺎرواﮐﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮا ﮐي ،ﻟﻪ ﻻرﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﻟﺨﻮا د اﺷﻐﺎﻟﺮو ﻫﯿﻮادو اﺗﺒﺎع ﭘﻪ دﻗﯿﻖ ډول ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﮐﯿﺪل او ﻟﻪ ﻣﻨﻪ وړل ﮐﯿﺪل.
ورﺳﺮه د ﻫﻐ ﻏﻮﻧې وﻧﻮال ﻫﻢ ﺗﺮ ﺣﻤﻠ ﻻﻧﺪې وو ﭼ د ﮐﺎﺑﻞ ادارې ﻴﻨﻮ ﻏو او د اﻣﺮﯾﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ رواﻧﻪ وه.
ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ  ۱۴ﺳﺎﻋﺘﻪ دوام درﻟﻮد ﭼ ﭘﻪ ﻟ ﮐ ﻳ ﻟﺴﻮﻧﻪ ﺗﻨﻪ ﺧﺎرﺟ اﺷﻐﺎﻟﺮ او د ﻫﻐﻮی ﺗﺎﻟ  ﻣﺰدوران وژل ﺷﻮي او
ﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي.
ﻫﻤﺪا راز ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻋﺴﺮو ﺳﺮه ﻫﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﺟه ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮه ﭼ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ د ﮐﺎﺑﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺑﯿﺎه راﻫﯿﺴ ﻟﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟه اﺧﺘﻪ وو.
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس  ﺷﻤﯿﺮ ،اﻣﺮﯾﺎﻳ اﺷﻐﺎﻟﺮ ،داﺧﻠ ﻋﺴﺮ ،ﭘﻮﻟﯿﺲ او اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗ ﮐﺎرﻣﻨﺪان د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل وژل
ﺷﻮي او ﭙﻴﺎن دي.
دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ د ﺗﯿﺮې ﺟﻤﻌ ﺷﭙ ﺗﻪ ﭘﻼن ﺷﻮي وو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻫﻮﻞ ﮐ د واده د ﻣﺮاﺳﻤﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿﺪو او د ﻣﻠﻮ
ﺧﻠﻮ د ازدﺣﺎم ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ اﺟﺎزه ورﻧﻪ ﮐل ﺷﻮه.
ﺑﯿﺎ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺎی ﮐ دوﻟﺘ ﮐﺴﺎن او د ﻫﻐﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻣﻼﺗو ﺗﺮﻣﻨ ﻣﻬﻤﻪ ﻏﻮﻧه وه ،ﻫﻮﻞ ﺗﻪ د ﻣﻠﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ورﺗ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺿﻊ ﺷﻮی وو ،ﻪ ﻧﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻼن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐ.
ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﻧﻦ ورځ ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۱ﺑﺠ ﻟﻪ  ۱۴ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ دﻤﻦ ﺗﻪ د درﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړوﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯿﺪل.
ذﺑﯿﺢ اﻟﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ د اﺳﻼﻣ اﻣﺎرت وﯾﻨﺪوی
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