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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 ۱۰ بج 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 ۵ تنو استشهادي مجاهدینو (بالل، ایوب اوخلیل د کندهار، بشر د فاریاب او عبید د غور والیت 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 الرونو 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  الندې وو چ د کابل ادارې ينو غو او د امریایانو ترمن روانه وه.

بریدونو ۱۴ ساعته 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 پالن 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.

یانو په ورتل ته د مله وه، هومهمه غون و ترمنکسان او د هغو د بهرنیو مالت دولت ای ک ا شپه په دغهبی
.ه نو مجاهدینو د عملیاتو پالن تطبیق ک ،محدودیت وضع شوی وو

بریدونه نن ورځ شاوخوا ۱۱ بج له ۱۴ ساعتونو وروسته دمن ته د درنو تلفاتو په اړولو سره پای ته ورسیدل.
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