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 تٍاُ طذفً

  كايرأحدث "لعثة هزدوجة" أله 

 !"تأهيي وجىدها في هٌطقتٌا هي خالل هحادثات "السالملأهريكا تسعى 

 (ٍرشجٌ)

اىزي أعيْد فٍٔ عِ  اىًٍ٘ ّفسٔقاٍد أٍشٌنا تاغرٍاه أدذ قادج طاىثاُ )دنٌٍ اهلل ٍذس٘د(، فً 
 ! ٕ٘ مزب تزىل اٗه عشقيح ٍذادثاخ "اىسالً" اىذنٍ٘ح تأُ أٍشٌنا ذذ ٗاّدعاءٍذادثاخ "اىسالً" ٍع طاىثُا

ش دَيح ٍِ اىرفجٍشاخ ٍفض٘ح، فأٍشٌنا ذعَو عيى ذأٍٍِ اىذعٌ ىٖزٓ اىَذادثاخ ٍِ خاله ذذتٍ
تشنو  -ٗاىق٘اخ اىَسيذح اىثامسراٍّح  - ًتشنو عا -ٔ األٍح ٌ دقٍقح اىعذاء اىزي ذنّْذعي ًٕٗ ٗاالغرٍاالخ،

 تاسرغاله ٕزٓ اىذقٍقح ٍِ أجو ذعضٌض ٍظاىذٖا فً اىَْطقح.ىي٘الٌاخ اىَرذذج، ىزىل ذقً٘  - خاص

ٍِ ٗرىل  ؛إٌجاد دٗاٍح "اىيعثح اىَضدٗجح"ٗعَالؤٕا ٌعَيُ٘ عيى  ،ٍْز تذاٌح اّرٖاك أٍشٌنا ىَْطقرْا
ُّ ذٖذٌذ  ماّد "اىيعثح اىَضدٗجح" ًٕ اّدعاءففً عٖذ ٍششف  .جو ذعضٌض اىَظاىخ األٍشٌنٍحأ اىذنٍ٘ح تأ

ىَسيذح عيى ذْفٍز ذيل نٍح ٌرطية ٍطاسدج اىَقاٍٗح فً أساضٍْا؛ ٗرىل ىرذشٌض ق٘اذْا ااىعَيٍاخ األٍشٌ
 ْفسٖا، تذاًل ٍِ أُ ذجٖذ اىق٘اخ األٍشٌنٍح ّفسٖا ىفعو رىل!اىعَيٍاخ ت

يعَيٍاخ اىعسنشٌح، تذجح اىرخيض ٍِ اىْف٘ر اىَضدٗجح ماّد ذ٘سٍع اىذنٍ٘ح ىصسداسي /مٍاًّ ٗىعثح
أُ أٍشٌنا تذاجح إىى اىق٘اخ اىَسيذح ًٕ ٗىنِ اىذقٍقح  اىَْاطق اىقثيٍح.ً ٗاىْٖذي داخو األٍشٌن

اىجثاّح، اىرً ٌقذً أفشادٕا عيى  - اىخاطح ٗاىْظاٍٍح -عَاىٖا اىقزسج، ٍّاتح عِ ق٘اذٖا اىثامسراٍّح ىيقٍاً تأ
 االّرذاس ىشذج خ٘فٌٖ ٍِ ضشتاخ اىجَاعاخ اىَسيذح ٍِ اىَجإذٌِ.

ٍذادثاخ "اىسالً" ىرأٍٍِ اى٘ج٘د األٍشٌنً اىذائٌ فً فًٖ  ،ششٌف/ىْظاً مٍاًَّضدٗجح" اىيعثح اى"  اٍّأ
ضي اىسفاسج ت جقيعح ضخَح ٍرْنشإىى  إضافحعسنشٌح فً أفغاّسراُ،  ق٘اعذ ذسع ٍٍِ إّشاءىرأٗاىَْطقح، 

اىرفجٍشاخ ذقً٘ ت عْظش، ٗاىرً 100,000ٌرثعٖا  ًاىرسٌَّ٘ذ دٌفٍس" شثنح "، ٗفً إسالً آتاد
 .ٗاالغرٍاالخ فً جٍَع أّذاء اىثالد

 القىات الوسلحة الثاكستاًية! في ضثاطال هاأّي

ٗاىخّ٘ح فً اىقٍادج  ،«َلا ُيْلَدُغ اْلُوْؤِهُي ِهْي ُجْحٍر َواِحٍد َهرََّتْيِي»: ٌق٘ه اىشس٘ه طيى اهلل عئٍ ٗسيٌ
ىزىل . عذٗمٌ اىيذٗدٍِ أجو أسٍادٌٕ،  ضذمٌ" ٌسرَرعُ٘ فً اترناس "أىعاب ٍضدٗجحاىسٍاسٍح ٗاىعسنشٌح 

 تِ خيٍو أت٘ ءعطا اىعاىٌٗسجو اىذٗىح،  اىشٍخ اىجيٍو جتإٍش ،ىذضب اىرذشٌش إعطاء اىْظشجعيٍنٌ  فإُ
 عيى اى٘ج٘د اىظيٍثً داخو تامسراُ ٘افرقض، اىششعٍح األدناًذسة تأعَاىنٌ  قاُدذعْذٕا فقط ٗاىششرح. 
 .قْظيٍاخٗسفاساخ ٗق٘اعذ ٍٗناذة ٍِ اىعسنشٌح،  أشناىٔ حعيى ماّف ٘اٗذقض، تعاٍح ٗاىَْطقح تخاطح
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