
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  حوادث يستفـاد منها بعد سقوط اإلمارة اإلسالمية

  

  قصف بيت حممد صالح بعد حلوله به بنصف ساعة يف خوست  .  }1{

40قصـــف جتمعات ا�اهدين يف وزارة الدفاع الســـابقة أي قصـــر األمان يف كابل ومقتل }2{

  جماهد . 

  قصف بيت الطيب آغا يف قندهار بعد اتصاله بالستااليت وجناة األخوة بقدر اهللا .  }3{

(سيف العدل ) بد خروجنا منه بيومني وذلك بسبب تواجد الناس بكثرة يف قصف بيتنا} 4{

تلك املنطقة ألخذ أموال األمم املتحدة بعد رحيلها وقد الحظ  ســــــــيف العدل ذلك وقال يل 

  زل وكان ما توقعه من قصف . أن الناس عرفوا املن

أســــــــر خالد الشــــــــيخ وذلك عن طريق جتنيد عميل واســــــــتخدام املال وحاجتنا إليه كطعم } 5{

  ملختار . 

أسر أيب زبيدة وذلك النفتاحنا الكبري على لشكر طيبة أو الستخدام اهلواتف واإلنرتنت } 6{

  .  

  قوم. اهلم املغايرة ألشكال الأسر جمموعة اليمنيني وذلك لكثرة خروجهم واتصاهلم و أشك} 7{

  أسر فراس و وقاص وذلك الكتشافهم بأن معهم أسلحة . }  8{

  أسر أبو ياسر لكثرة تردده على اإلنرتنت أو خليانة لشكر طيبة . } 9{

مقتل األخوة يف عملية دوجير ألن املكان انكشــــــــــــــف وشـــــــــــــــاع أمره وغدا منتزه لألخوة } 10{

  خوة مل حيتاطوا عندما انكشف أمرهم . القادمني من أماكن بعيدة وألن األ

أســـر أبو املنذر وذلك بســـبب مراقبته يف مري علي ومت أســـر ه عندما خرج من بنو واهللا }11{

  أعلم . 

املذحبة اليت حدثت يف لوارا بسبب استخدام السيارات يف اإلنسحاب وجتمعنا يف نقطة } 12{

  .  -130c-واحدة مع مساعنا لصوت اخلبيثة 

نواب وأهله وذلك لعدم املباالة بالتحذيرات اليت وصــــــلته قبل مقتله وانفتاحه على مقتل}13{

  اجلميع وعدم اخلروج من مري علي وتغيري الطاقم املخرتق واهللا أعلم . 



وذلك لعدم  احتياطه عندما تأخر عليه صــــاحبه ومل يأيت كان األوىل يف أســــر أيب الفرج} 14{

  هذه احلالة أن يرسل من ينوبه . 

أســـــــر شـــــــريف اهللا املصـــــــري بســـــــبب تعامله مع أناس هو يعلم أ�م خمرتقني وهلم صـــــــلة } 15{

  .   isiبال

مقتل عكرمة وإخوانه بســــــــــــــبب عدم تغيري البيت بعد أن مت كشــــــــــــــفه وقد غدا معلوماً } 16{

  للقاصي والداين . 

مقتل الشــــــــــيخ الكندي وذلك لعدم أخذه جبدية ما جاءه من نية الباكســــــــــتان  اهلجوم } 17{

  وعمل محلة على ا�اهدين . 

أســـر ومقتل العديد من األحبة على البتكات وذلك لتســـاهل األخوة وتغاضـــي أطراف }  18{

  الردة عن حركتهم ومش كل مرة تسلم اجلرة . 
  


