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الدولة :دوله العراق االسالميه  /واليه بغداد
المشاركات1,563 :

عاشق دوله االسالم
طالب في كلية الفل وجة االسالمية
ھنا نتابع اخبار المجاھدين في ھلمند ).اخبار انتصارات المجاھدين وعمليه الخنجر في ضھور الصليب

السالم عليكم ورحمه ﷲ وبركاته ....
ھنا يا اخوتي ندعوا الخوننا في ھلمند ونتابع اخر اخبار االنتصار ھناك .....
 ----------ھذه المشاركة تم دمجھا بتاريخ  ---------- am 09:56المشاركة السابقة كانت في ---------- am 09:55

معركة شديدة دامت طوال اليوم أيضا في خانشين
قاري محمد يوسف )احمدي( – 3/7/2009
اشتبك مجاھدو اإلمارة اإلسالمية منذ صباح اليوم مع عساكر القوات األمريكية
في قريتي "وزيرو" و "ريجي" قرب مركز مقاطعة خانشين بوالية ھلمند.
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خالل اإلشتباكات المباشرة التي استخدمت فيھا أسلحة خفيفة وثقيلة ،لحقت
خسائر قتل وإصابة شديدة بالعدو لكن لم تتوفر حتى اآلن معلومات دقيقة.
وقد بدأت اإلشتباكات في المنطقة حينما كان قوات العدو الصليبية يفتشون بيوت
األھالي األبرياء ،فھاجم عليھم المجاھدون ھجمات مسلحة.
وبقول شھود عيان :منذ يوم أمس تريد قوات العدو مد عملياتھم من مركز
المقاطعة إلى القرى المجاورة ،لكن المجاھدين صدوا طريق قوات العدو مع
جنود الجيش األمريكيين الذين يستقرون في قلعة قرب مركز ھذه المقاطعة
وتقع مركز مقاطعة خانشين ) قلعه نو ( جانب نھر ھلمند في مسافة 150
كيلومتر تقريبا جنوب مدينة لشكرجاه مركز والية ھلمند ،حيث يسيطر عليھا
المجاھدون منذ أربعة سنين بشكل كامل.
 ----------ھذه المشاركة تم دمجھا بتاريخ  ---------- AM 09:58المشاركة السابقة كانت في ---------- AM 09:56

تدمير مروحية " تشينوك" أمريكية أخرى في جرمسير
قاري محمد يوسف )احمدي(  -تحطمت مروحية عسكرية للقوات األمريكية
عصر اليوم في منطقة "زنزير دراب" بمقاطعة جرمسير بوالية ھلمند ،حينما
ھبطت في المنطقة لتنزيل المواد اللوجستية إلى جنودھا فھاجم عليھا مجاھدو
اإلمارة اإلسالمية ھجوما مسلحا.
خالل الھجوم الذي استخدمت فيه أسلحة خفيفة ثقيلة ،استھدف المجاھدون
مروحية من طراز تشينوك للعدو وأحرقت على الفور ،كما أجبرت مروحية
أخرى للطيران.
وال زالت حطام المروحية حتى الليلة في المنطقة.
وبقول شھود عيان :ھبط عدد من األمريكيين مساء امس من المروحيات إلى
المنطقة ،حيث لتمويلھم وصلت مروحيتين عصر اليوم ،فاستھدف المجاھدون
واحدة منھا وغادرت األخرى المنطقة على الفور.
وجدير ذكره بأن ھذه ھي المروحية الثانية للعدو حيث يتم تحطيمھا في اليوم
الواحد ،فقد دمر المجاھدون صباح اليوم مروحية عسكرية للعدو خالل ھجوم
مماثل في منطقة "جويبار" بمقاطعة تجاب بوالية كابيسا ،حيث اعترف العدو
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أيضا.
مقتل جنديين في ارغنداب وغنم المجاھدون أسلحتھم
قاري محمد يوسف )احمدي(  -ھاجم مجاھدو اإلمارة في الساعة الرابعة من
عصر اليوم ھجوما مسلحا على دراجة نارية للجيش العميل في منطقة
"ديغوانان" بمقاطعة ارغنداب بوالية زابل ،مما أسفر عن مقتل جنديين اثنين
للجيش العميل ،وغنم المجاھدون دراجتھم النارية ،رشاش بيكا ،رشاش
كالشينكوف وجھازي مخابرات.
ولم يلحق بالمجاھدين خالل الھجوم أي أضرار ،كما أن جثث الجنود القتلى ال
زالت في ميدان المعركة.
إلحاق خسائر فادحة بالعدو نتيجة معركة على الطريق السريع قندھار ـ اروزجان
قاري محمد يوسف )احمدي(  -نتيجة المعركة الشديدة التي اندلعت صباح اليوم
بين مجاھدي اإلمارة اإلسالمية وجنود الجيش العميل في منطقة "باختو"
بمقاطعة شاوليكوت بوالية قندھار على الطريق السريع قندھار ـ اروزجان ،
لحقت خسائر فادحة بالعدو حينما حاول العدو فتح الطريق السريع.
حسب النبأ ،خالل معركة اليوم ،فجر مجاھدو اإلمارة اإلسالمية دبابتين للعدو
بعبوات ناسفة وقتل وأصيب جميع من بداخلھا.
وقد فجرت دبابتي العدو حينما حاول جنود محتلين شن ھجمات مباشرة على
مخافر المجاھدين في المنطقة.
وبعد اإلنفجارات الشديدة فجر المجاھدون عبوة ناسفة أخرى في جنود الجيش
العميل والقوات المحتلة حينما كانوا ينقلون جثث الجنود القتلى من المنطقة ،مما
اسفر عن الحاق خسائر قتل وإصابة مزيدة بالعدو.
خالل المعركة التي دامت طوال اليوم ،لحقت خسائر مادية فادحة بالعدو أيضا
جانب الخسائر الروحية المذكورة أعاله ،كما أصيب ثالثة مجاھدين فقط بجروح.
وجدير ذكره بأن منذ اربعة أيام سد المجاھدون طريق قندھار ـ اروزجان السريع
على وجه جميع قوافل العدو في المنطقة المذكورة ،حيث لفتحھا شن قوات العدو
المشتركة ھجمات في المنطقة المذكورة ،حيث بعد الحاق خسائر فادحة بالعدو،
أجبروا باإلنسحاب وال زال الطريق السريع مسدود على وجه العدو.
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تدمير  3آليات عسكرية للعدو قرب سيد آباد
ذبيح ﷲ )مجاھد(  -تمت إنفجارات شديدة من قبل مجاھدي اإلمارة اإلسالمية
على دورية عسكرية مشتركة للعدو قرب قرية دولت خيل في منطقة "المضيق"
بمقاطعة سيد آباد بوالية وردك ،مما أسفر عن تدمير دبابتين للقوات المحتلة
وسيارة أخرى من نوع رينجر للجيش العميل.
حسب النبأ ،نتيجة اإلنفجارات التي تمت بآلة التحكم عن بعد ،قتل جميع الجنود
األمريكيين في الدبابتين المدمرتين ،حيث تم نقل جثثھم بالمروحيات إلى
مراكزھم.
معركة شديدة دامت طوال اليوم أيضا في خانشين
قاري محمد يوسف )احمدي(  -اشتبك مجاھدو اإلمارة اإلسالمية منذ صباح
اليوم مع عساكر القوات األمريكية في قريتي "وزيرو" و "ريجي" قرب مركز
مقاطعة خانشين بوالية ھلمند.
خالل اإلشتباكات المباشرة التي استخدمت فيھا أسلحة خفيفة وثقيلة ،لحقت
خسائر قتل وإصابة شديدة بالعدو لكن لم تتوفر حتى اآلن معلومات دقيقة.
وقد بدأت اإلشتباكات في المنطقة حينما كان قوات العدو الصليبية يفتشون بيوت
األھالي األبرياء ،فھاجم عليھم المجاھدون ھجمات مسلحة.
وبقول شھود عيان :منذ يوم أمس تريد قوات العدو مد عملياتھم من مركز
المقاطعة إلى القرى المجاورة ،لكن المجاھدين صدوا طريق قوات العدو مع
جنود الجيش األمريكيين الذين يستقرون في قلعة قرب مركز ھذه المقاطعة
وتقع مركز مقاطعة خانشين ) قلعه نو ( جانب نھر ھلمند في مسافة 150
كيلومتر تقريبا جنوب مدينة لشكرجاه مركز والية ھلمند ،حيث يسيطر عليھا
المجاھدون منذ أربعة سنين بشكل كامل.
تدمير دبابة للبريطانيين في إنفجار قرب سوق موسى قلعة
قاري محمد يوسف )احمدي(  -فجر مجاھدو اإلمارة اإلسالمية في الساعة
الثانية عشرة تقريبا من ظھر اليوم عبوة ناسفة في دبابة عسكرية للقوات
البريطانية بمنطقة "لور ديزور" قرب سوق مقاطعة موسى قلعة بوالية ھلمند.
أسفر اإلنفجار عن تدمير دبابة العدو قتل جميع الجنود البريطانيين فيھا.
وحسب نبأ آخر ،استھدف المجاھدون جنديين واقفين أمام مقر للجيش العميل
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في منطقة "غرتاله" بنفس المقاطعة ،وقتال على الفور.
مقتل  4جنود بشمول مھندس اوكراني بوالية خوست
ذبيح ﷲ )مجاھد(  -فجر مجاھدو اإلمارة اإلسالمية ضمن عمليات النصر ظھر
اليوم عبوة ناسفة في سيارة من نوع سرف لجنود أمن الطرق السريعة في
منطقة "سيد خيل" بمقاطعة دوه مندي بوالية خوست ،مما أسفر عن تدمير
سيارة العدو وقتل أربعة جنود أمنيين بمن فيھم مھندس اوكراني.
وبعد اإلنفجار بمدة قصيرة ،فجر المجاھدون عبوة ناسفة أخرى في الجنود الذين
كانوا ينقلون جثث زمالئھم القتلى من المنطقة ،ولحقت خسائر خسائر قتل
وإصابة شديدة بھم.
وجدير ذكره بأن مسئولي اإلدارة العميلة اعترفوا أيضا بالحادث.
مقتل  6جنود للجيش العميل في جرديز
ذبيح ﷲ )مجاھد(  -فجر مجاھدو اإلمارة اإلسالمية في الساعة الحادية عشرة
من ظھر اليوم عبوة ناسفة في سيارة رينجر للجيش العميل بمحطة " األخشاب
والنجارة" بمدينة جرديز مركز والية بكتيا ،مما أسفر عن تدمير سيارة العدو
وقتل  6جنود فيھا.
كما أصيب جنديين اثنين بجروح نتيجة اإلنفجار الشديد.
وبعد اإلنفجار حاصر العدو المنطقة ،ونقلوا الجنود القتلى والمصابين إلى
المستشفى المركزي بالوالية ،تاركين السيارة المحروقة في المنطقة.
خسائر شديدة بالقوات األلمانية نتيجة ھجوم إستشھادي في مزار شريف
ذبيح ﷲ )مجاھد(  -ھاجم أحد مجاھدي اإلمارة اإلسالمية البطل /عبد األحد بلخي
ھجوما إستشھاديا على دورية عسكرية للقوات األلمانية المحتلة في الساعة
العاشرة من صباح اليوم قرب نقطة تفتيش على الطريق الممتد بين مدينة مزار
شريف ومدينة تاشقرغان شرق مزار شريف مركز والية بلخ ،مما أسفر عن
الحاق خسائر قتل وإصابة شديدة بالعدو.
حسب النبأ ،نتيجة الھجوم اإلستشھادي الذي تم بواسطة سيارة سرف مفخخة،
لحقت خسائر مادية فادحة بالعدو جانب الخسائر الروحية.
وبعد اإلنفجار الشديد حاصر العدو المنطقة ،ونقلوا الجنود القتلى والمصابين
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بالمروحيات إلى مراكزھم.
الھجوم على قافلة لوجستية للعدو في زري
قاري محمد يوسف )احمدي(  -ھاجم مجاھدو اإلمارة اإلسالمية في الساعة
العاشرة من صباح اليوم ھجوما مسلحا على قافلة لوجستية للعدو على الطريق
السريع قندھار ـ ھرات في قرية "سنزري" بمقاطعة زري بوالية قندھار.
حسب النبأ ،خالل الھجوم الذي تم ضمن كمين ،دمرت شاحنة نقل وأخرى سيارة
سرف لجنود أمن القافلة.
وقد قتل أربعة ) (4جنود في السيارة وأصيب  2آخران بجروح.
وال زالت جثث الجنود القتلى وأسلحتھم في ميدان المعركة و الحمد لم يلحق
بالمجاھدين اي نوع من الخسائر.
مقتل  7جنود محتلين في ھجوم إستشھادي بشيندند
قاري محمد يوسف )احمدي(  -ھاجم أحد مجاھدي اإلمارة اإلسالمية البطل /المال
عبد الجبار ھجوما إستشھاديا بعد صالة الجمعة ،في الساعة الثانية والنصف من
ظھر اليوم على دورية عسكرية للقوات المحتلة على الطريق السريع قندھار ـ
ھرات أمام فرقة عسكرية بمقاطعة شيندند بوالية ھرات ،مما أسفر عن تدمير
دبابة مدرعة للعدو وقتل  7جنود محتلين فيھا على الفور.
حسب النبأ ،لحقت أضرار بباقي دبابات قافلة العدو أيضا نتيجة الھجوم
اإلستشھادي الذي تم بواسطة سيارة من نوع تونيس تويوتا مفخخة ،وقتل
وأصيب جنودھا الركاب.
وبعد اإلنفجار وكحسب عادة العدو السيئة ،أطلقوا نيران رشاشاتھم بشكل
عشوائي على األھالي األبرياء بشكل إنتقامي ،مما أسفر عن إصابة خمسة
مدنيين بشمول طفل.
مقتل  8جنود للعدو المشترك في بكتيا و وردك
ذبيح ﷲ )مجاھد(  -قتل في الساعة التاسعة من مغرب يوم أمس ،أربعة جنود
للجيش العميل قرب مركز مقاطعة "كرده سيري" بوالية بكتيا ،حينما استوجھت
دورية العدو المشاة بكمين مجاھدي اإلمارة اإلسالمية.
أسفر الھجوم عن مقتل  4جنود على الفور وغنم المجاھدون أسلحتھم.
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وحسب نبأ آخر ،ھاجم المجاھدون ھجوما مسلحا في الساعة العاشرة من صباح
اليوم على دورية مشاة جنود القوات المحتلة بمنطقة "مال خيل" التابعة لمقاطعة
سيد آباد بوالية وردك ،مما اسفر عن مقتل  4جنود محتلين واصيب عدد كبير
آخر.
وفي نھاية الھجوم أصيب مجاھد واحد بجروح.
تفجير دبابة عسكرية لألمريكيين في زرمت
ذبيح ﷲ )مجاھد(  -دمرت دبابة عسكرية للقوات األمريكية المحتلة حينما فجر
مجاھدو اإلمارة اإلسالمية في الساعة التاسعة من صباح اليوم عبوة ناسفة في
قافلة عسكرية كانت تمر من منطقة "سوركي" بمقاطعة زرمت بوالية بكتيا.
أسفر اإلنفجار الشديد عن تدمير دبابة العدو بشكل كامل ،وقتل جنديين )(2
محتلين وأصيب ) (2آخرين بجروح.
وبعد اإلنفجار نقل العدو الجنود المحتلين بالمروحيات إلى مراكزھم ،تاركين
الدبابة المحروقة في المنطقة.
تدمير  3دبابات للقوات األمريكية المحتلة قرب لشكرجاه
قاري محمد يوسف )احمدي(  -دمرت ثالث ) (3دبابات لعساكر القوات المحتلة
بعبوات ناسفة مزروعة ،نتيجة معركة بين مجاھدي اإلمارة اإلسالمية وعساكر
القوات المحتلة يوم أمس في المناطق التابعة لمقاطعة ناوه قرب لشكرجاه مركز
والية ھلمند.
حسب النبأ ،فجر المجاھدون أوال دبابة عسكرية للقوات األمريكية بعبوة ناسفة
مزروعة في منطقة "ھزارست" التابعة لنفس المقاطعة والواقعة بقرب من
مركز مقاطعة جرمسير ،حينما كان األمريكيون يفتشون بيوت األھالي االبرياء.
أسفر اإلنفجار عن تدمير دبابة العدو بشكل كامل وقتل جميع من بداخلھا من
الجنود.
وبعد اإلنفجار بمدة قصيرة ،فجرت دبابة عسكرية أخرى لألمريكيين بعبوة ناسفة
في نفس المنطقة ،حيث كانت تنقل الجنود القتلى في الدبابة المدمرة باإلنفجار
األول إلى مراكزھم.
وتم اإلنفجار الثالث على دورية عساكر القوات األمريكية في الساعة الخامسة
من عصر يوم أمس بمنطقة "خلتش" بنفس المقاطعة ،وقتل جميع األمريكيين
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فيھا.
إسقاط مروحية "تشينوك" لالحتالل في معركة بوالية كابيسا
ذبيح ﷲ )مجاھد(  -دامت معركة شديدة منذ صباح اليوم بين مجاھدي اإلمارة
اإلسالمية وعساكر القوات المحتلة في منطقة "جويبار" التابعة لمقاطعة تجاب
بوالية كابيسا ،استھدف المجاھدون خاللھا مروحية من طراز تشينوك بنيران
الرشاشات وتم إسقاطھا.
وقد قتل جميع الجنود المحتلين في المروحية المسقطة.
وقد اندلعت المعركة المباشرة في المنطقة المذكورة أعاله ،حينما ھاجم
المجاھدون ضمن كمين ھجوما مسلحا على دورية عسكرية مشتركة للعدو ،مما
أسفر الھجوم عن تدمير ) (1سيارة رينجر للجيش العميل وقتل  5شرطيين
فيھا.
وفي نھاية الھجوم اصيب إثنين من المجاھدين بجروح ،وال زالت المعركة
مستمرة حتى اآلن.
مقتل  5جنود فرنسيين في تجاب )النصر(
ذبيح ﷲ )مجاھد(  -حسب النبا ،قتل خمسة جنود للقوات الفرنسية المحتلة
ضمن عمليات )النصر( ،في الساعة العاشرة وعشرة دقائق من مساء أمس،
حينما ھاجم المجاھدون ضمن كمين على دورية العدو العسكرية في منطقة
"دوران" قرب مركز مقاطعة تجاب بوالية كابيسا.
أسفر الھجوم عن استھداف دبابة عسكرية للعدو بصاروخ وقتل ) (5جنود
محتلين فيھا.
وبعد الھجوم دامت إشتباكات شديدة مع العدو دامت لنصف ساعة ،وفي النھاية
اصيب مجاھد واحد بجروح أيضا.
قصف قاعدة القوات األمريكية قرب مركز والية لوجر بالصواريخ
ذبيح ﷲ )مجاھد(  -ھاجم مجاھدو اإلمارة في الساعة التاسعة من مغرب يوم
أمس بالصواريخ على مركز ) (baseعساكر القوات األمريكية المحتلة في
صحراء "باد خواب شانه" قرب مدينة بل علم مركز والية لوجر.
خالل الھجوم سقطت ستة صواريخ داخل مركز المحتلين ،مما اسفر عن تصاعد

7/11/2009 6:58 PM

8 of 18

http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?t=71882

...ھنا نتابع اخبار المجاھدين في ھلمند ).اخبار انتصارات المجاھدين وعمليه الخنجر في ضھور

لھيب النيران من مساكن األمريكيين.
وقد لحقت خسائر روحية أيضا بالعدو جانب الخسائر المادية الفادحة ،لكن لم
تتوفر حتى اآلن معلومات دقيقة.
تدمير دبابتين لعساكر القوات المحتلة في قره باغ
ذبيح ﷲ )مجاھد(  -دمرت دبابتين عسكريتين للقوات المحتلة عصر يوم أمس
في منطقة "شير" بمقاطعة قره باغ بوالية غزني ،حينما فجر مجاھدو اإلمارة
اإلسالمية عبوتين ناسفتين واحدة تلو األخرى على دورية عسكرية للعدو.
أسفر اإلنفجارات التي تمت بآالت التحكم عن بعد عن إحراق دبابتين للعدو
المحتل وقتل وأصيب جميع من بداخلھا.
وبقول شھود عيان :نتيجة اإلنفجارات الشديدة لم يعد الجنود القتلى معرفتھم
وأحرقوا بشكل كامل ،وبعد الحادث بنصف ساعة ،نقل الجنود القتلى من قبل
األمريكيين بالمروحيات إلى مراكزھم.
إلحاق خسائر شديدة باألمريكيين في معركة جرمسير
قاري محمد يوسف )احمدي(  -اندلعت معركة شديدة مباشرة يوم أمس بين
مجاھدي اإلمارة اإلسالمية وعساكر القوات األمريكية المحتلة في منطقة
"درويشان" قرب ھزار جفت مركز مقاطعة جرمسير بوالية ھلمند.
وقد بدأت المعركة في المنطقة حينما حاول الجنود األمريكيين شن عمليات ضد
المجاھدين في القرى التي ھي تحت سيطرة المجاھدين قرب مركز المقاطعة،
حيث استوجه مشاة ومدرعات العدو بإنفجارات وھجمات المجاھدين المسلحة.
نتيجة اإلنفجارات التكتيكية التي تمت واحدة تلو األخرى ،قتل  7جنود أمريكيين
وأصيب عدد كبير آخر.
وبعد اإلنفجارات الشديدة أجبرت قوات العدو باإلنسحاب إلى الخلف ،ونقلوا
الجنود القتلى بالمروحيات إلى مراكزھم.
خالل المعركة المباشرة التي دامت طوال اليوم ،لحقت خسائر قتل وإصابة مزيدة
بالعدو أيضا ،ومن شدة قصف العدو المنطقة بقنابل األسلحة الثقيلة ونتيجة
الغارات الجوية العشوائية أصيب مدنيين اثنين وأربعة مجاھدين بجروح.

#2
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منذ أسب وع واحد

عاشق دوله االسالم
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

الدولة :دوله العراق االسالميه  /واليه بغداد
المشاركات1,563 :

عاجل  .....مقتل جنديين امريكيين وجرح  4اخرين  .ﷲ اكبر و الحمد .في
محافظه بكتيكا .
#3

منذ أسب وع واحد

عيون الزرقاوي
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

الدولة :تحث راية دولة اإلسالم
المشاركات2,051 :

جزاكم ﷲ خيرا

منذ أسب وع واحد

#4

عاشق دوله االسالم
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

الدولة :دوله العراق االسالميه  /واليه بغداد
المشاركات1,563 :

ھذا تقرير لعمليه الخنجر جعله ﷲ في ظھور الصليبيين .
http://www.youtube.com
/profile_video...DCEBA3572E0CFB
منذ أسب وع واحد

#5
المشاركات90 :

الصبر الجميل
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

جزاك ﷲ خيرا اخي الكريم
ﷲ اكبر و الحمد والمنه  ........فتوحات ان شاء ﷲ
وصدق الشيخ ابو اليزيد عندما بشر بان ھذا العام ھو عام الحسم العسكري في افغانستان
اللھم اھزمھم وانصر اولياءك عليھم يا ﷲ

منذ أسب وع واحد

#6

عاشق دوله االسالم
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

الدولة :دوله العراق االسالميه  /واليه بغداد
المشاركات1,563 :

ﷲ اكبر مقتل  7من عناصر الشرطه االفغانيه بانفجار .....
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منذ أسب وع واحد

#7
المشاركات87 :

سيف التوحيد
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

ﷲ اكبر
ﷲ اكبر
اللھم انصر عبادك المجاھدين
اللھم مكن لھم من رقاب األمريكان و الكفرة و المرتدين يا رب العالمين

#8

منذ أسب وع واحد

المشاركات1,487 :

المعتز بدين ﷲ
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

بارك ﷲ فيكم
اللھم سدد رمي المجاھدين وثبت اقدامھم
اللھم اھزم امريكا ومن واالھا من العمالء والمرتدين والروافض

#9

منذ أسب وع واحد

المشاركات14,066 :

معتز دغمش
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

ﷲ اكبر و الحمد والمنة
منذ أسب وع واحد

#10
المشاركات269 :

العلوي
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

ﷲ أكبر
ﷲ أكبر
ﷲ أكبر و

الحمد

اللھم سدد الرمي و ثبت األقدام

منذ أسب وع واحد

عاشق دوله االسالم
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

7/11/2009 6:58 PM
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المشاركات1,563 :
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بارك ﷲ بكم اخوتي المشرفين على التثبيت  ...اطلب من االخوه ان نجمع ھنا اخبار النصر  .وان ندعوا
لھم بالتمكين والنصر وان يكون وادي ھلمند مقبرله لل 4000صليبي ومن معھم من المرتيدين
 ----------ھذه المشاركة تم دمجھا بتاريخ  ---------- pm 06:05المشاركة السابقة كانت في ---------- pm 05:58

ﷲ اكبر ....
قال النائب البريطاني السابق ماثيو باريس إن االنتصار في أفغانستان
"مستحيل" ،وإن الناس قد تأخذھم العزة باإلثم وتغطي أبصارھم غشاوة الحديث
عن الجھود الباسلة التي تبذلھا قوات بالده المنتشرة ھناك.
ووصف في مقال له نشرته صحيفة تايمز البريطانية أوضاع القوات األجنبية في
أفغانستان بالصعبة ،وقال إن الحقائق على األرض مرة وقاسية ،داعيا إلى عدم
المراوغة أو استخدام أساليب التورية للتغطية على الواقع.
وذكر الكاتب أنه تسنى له في زيارة ألفغانستان استغرقت أسبوعا أن يحل ضيفا
على قوات حلف شمال األطلسي )ناتو( وعلى القوات الدولية المكلفة المساعدة
على إرساء األمن )إيساف( ،حيث اكتشف أن المعارك تأخذ صفة المد والجزر،
وأن عمليات الخطف منتشرة وأن المساعدات الدولية آخذة في التقلص
واالنخفاض.

واختتم باريس بالقول إن الحرب كانت "غلطة" ،داعيا إلى دعم البالد التي
وصفھا بالجميلة ومساعدة شعبھا النبيل الذي قال إنه يتعرض للبؤس والشقاء،
ومضى إلى أن بريطانيا ال تملك السيف الذي استخدمه اإلسكندر األكبر لقطع
"عقدة غورديان".
جدل واسع
وأثار مقتل قائد عسكري بريطاني بأفغانستان جدال واسعا في المملكة المتحدة
بشأن افتقار قواتھا ھناك للمعدات الحيوية ،وسط اتھامات للحكومة بعدم تزويدھا
بمروحيات النقل الكافية ،مما يجبر الجنود على سلوك الطرق البرية والتعرض
لھجمات حركة طالبان.
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وذكرت تايمز أن قائد الكتيبة األولى لقوات الحرس الخاص بمقاطعة ويلز العقيد
روبرت ثورنيلو الذي لقي مصرعه األربعاء الماضي جراء انفجار على قارعة
الطريق أثناء مرور دوريته في منطقة بوالية ھلمند ،أرفع ضابط بريطاني يقتل
منذ حرب فوكالند في ثمانينيات القرن الماضي.
وأضافت أن من بين االنتقادات استخدام الضابط الذي قتل وأحد جنوده مدرعة
"فايكينغ" غير محصنة ضد المتفجرات واأللغام التي تستخدمھا طالبان وتزرعھا
على جنبات الطرق.

#12

منذ أسب وع واحد

المشاركات5,941 :

قناص الحسبة
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

اللھم عليك باليھود والنصاري وعمالئھم المرتدين
اللھم انصر أخواننا المجاھدين في كل مكان وايدھم بمدد من عنك
ﷲ اكبر والعزة ولرسوله وللمجاھدين
بارك ﷲ فيك اخي الحبيب عاشق دولة االسالم

منذ أسب وع واحد

عاشق دوله االسالم
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

#13
الدولة :دوله العراق االسالميه  /واليه بغداد
المشاركات1,563 :

ﷲ اكبر ھكذا اسر الجندي ...

مقتل جنديين  2واحتجاز آخر حيا قرب ميوند
قاري محمد يوسف )احمدي( – 4/7/2009
ھاجم مجاھدو اإلمارة اإلسالمية قبل ظھر يوم أمس ھجوما مسلحا ضمن كمين
على سيارة رينجر للجيش العميل على الطريق السريع قندھار ـ ھرات قرب
سوق مقاطعة ميوند بوالية قندھار ،مما أسفر عن مقتل جنديين إثنين وأصيب
إثنين آخرين بجروح ،كما ألقى المجاھدون القبض على جندي آخر حيا.
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خالل الھجوم دمرت سيارة العدو وغنم المجاھدون أسلحة الجنود القتلى.
منذ أسب وع واحد

محّب رؤية الرحمن

كبار كّتاب منتديات الفل وجة االسالمية

#14
الدولة :دولتنا اإلسالمية الغالية بالعراق إن شاء ﷲ
المشاركات3,730 :

اللھّم نصرك الذي وعدتنا اللھّم نصرك الذي وعدتنا اللھّم نصرك الذي وعدتنا
اللھّم انصر مجاھدينا األطھار  ،على الكفّـرة والفجّـار
اللھّم انصرھم من قلّـة
وقّوّ◌ھم من ضعف
اللھّم اشدد بعبادك المجاھدين وطأتك على الكفرة الفجرة .
ف لفّـھم يوما أسودا كيوم عاد وثمود .
اللھّم أرنا في األمريكان ومن ل ّ
اللھّم أرنا فيھم بأسك الذي ال يرّد عن القوم الظالمين .
اللھّم انتقم إلخواننا وأخواتنا المظلومين في كلّ مكان
اللھّم إن األمريكان واليھود وحلفائھما قد طغوا وبغوا وتكبّـروا وتجبّـروا في البالد فصّب عليھم يا موالنا
سوط عذاب .
اللھّم اقتلھم بددا وأحصھم عددا وال تغادر يا موالنا منھم أحدا
اللھّم اجعل ما بأيديھم من سالح وعتاد ومال غنيمة للمجاھدين األطھار
اللھّم افتح بنا وبإخواننا المجاھدين األقطار واألمصار
اللھّم كن معنا وال تكن علينا
اللھّم انصرنا وال تنصر علينا
اللھّم امكر لنا وال تمكر علينا
اللھّم ارحم ضعفنا
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اللھّم اجبر كسرنا
اللھّم انصرنا على من عادانا اللھّم انصرنا على من عادانا اللھّم انصرنا على من عادانا
اللھّم ال حول وال قّوة وال مدد وال ناصر لنا إالّ أنت ،
فحسبنا ﷲ ونعم الوكيل ،حسبنا ﷲ ونعم الوكيل  ،حسبنا ﷲ ونعم الوكيل .
اللھّم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل
اللھّم يا غياث المستغيثين أغثنا اللھّم يا غياث المستغيثين أغثنا اللھّم يا غياث المستغيثين أغثنا
اللھّم ال نھزم وأنت رجاؤنا
وال تـُكسر رايتنا وأنت عضدنا
واغوثاه يا ﷲ واغوثاه يا ﷲ واغوثاه يا ﷲ واغوثاه يا ﷲ واغوثاه يا ﷲ واغوثاه يا ﷲ
اللھّم من ألنّـات الثكالى إالّ أنت
من لبكاء األطفال إّال أنت
من لدموع الشيوخ واألرامل إّال أنت
من لبيوتك ومساجدك التي ھّدمت
من ألعراض ٍ انتھكت
من لدماء سفكت
من لنا سواك يا ﷲ
من لنا عداك يا ﷲ
ربّـاه ال تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وال أقلّ وال أكثر
اللھّم إّن لك عباد خرجوا من ديارھم وأوطانھم وأھليھم لنصرة اإلسالم والمسلمين
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اللھّم فانصرھم اللھّم فقّوھم اللھّم فسدد رميھم ورأيھم وأقوالھم وأفعالھم يا أرحم الراحمين
اللھّم ألحقنا بھم اللھّم ألحقنا بھم اللھّم ألحقنا بھم
اللھّم اجمعنا بمجاھدينا األخيار في ساحات الوغى لكافّـة أراضينا محّررين  ،ثّم اجمعنا أجمعين مع حبيبنا
محّمد صلّـى ﷲ عليه وسلّـم في الفردوس األعلى .
وآخر دعوانا أن الحمد والصّـالة والسّـالم على رسول ﷲ وعلى آله وصحبه أجمعين
منذ أسب وع واحد

عاشق دوله االسالم
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

#15
الدولة :دوله العراق االسالميه  /واليه بغداد
المشاركات1,563 :

اخر اخبار انصر  ...من افغانستان

الجنود األميركيون واصلوا عمليتھم العسكرية الواسعة في ھلمند )رويترز(
قتل سبعة شرطة أفغان في انفجار قنبلة استھدفت مركبتھم العسكرية بوالية
قندھار جنوبي أفغانستان ،في وقت واصل فيه الجيش األميركي عمليته
العسكرية الواسعة جنوبي البالد وأعلن مقتل اثنين من جنوده في المعارك
الدائرة ھناك.
وقالت وزارة الداخلية األفغانية إن شرطيين آخرين جرحا في انفجار قندھار،
وحملت في بيان صدر اليوم من وصفتھم بالمتمردين مسؤولية ذلك االنفجار.
وأشارت الوزارة إلى أن مدنيا أفغانيا قتل وجرح آخر في انفجار قنبلة بوالية
جوزجان شمالي البالد.
خسائر أميركية
وقبل ذلك أعلن الجيش األميركي مقتل اثنين من جنوده و 22مسلحا في معارك
جديدة جنوب شرق أفغانستان.
وقال متحدث عسكري أميركي إن الجنديين األميركيين قتال في انفجار بوالية
بكتيكا ،مشيرا إلى أربعة جنود أميركيين جرحوا أيضا من جراء االنفجار.
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وأضاف المتحدث أن القاعدة األميركية في المنطقة تعرضت بعد ذلك لقصف نفذه
مسلحون ،وتم طلب دعم جوي لمواجھة المسلحين.
وقالت وزارة الداخلية األفغانية إن  22مسلحا قتلوا في ھذه المواجھة ،بينما قدر
حامد ﷲ زواك المتحدث باسم والي بكتيكا عدد قتلى المسلحين بنحو  ،32فضال
عن سقوط ثمانية جرحى في صفوفھم تم اعتقالھم.
وقال زواك إن الخسائر البشرية في الجيش األميركي نجمت عن انفجار شاحنة
مليئة بالوقود أمام مبنى الحكومة المحلية في منطقة زيروك بوالية بكتيكا.
وفي المقابل قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح ﷲ مجاھد إن العديد من
الجنود األفغان واألجانب قتلوا في ھجوم اليوم في زيروك ،مضيفا أن الشاحنة
كانت محملة بمتفجرات ,بينما لم يرد تأكيد مستقل بشأن المواجھات.
وبالتزامن مع ذلك يواصل نحو أربعة آالف جندي أميركي و 600عنصر من
القوات األفغانية ھجومھم الواسع على معاقل طالبان ومناطق زراعة األفيون في
والية ھلمند ،في عملية أطلق عليھا اسم "طعنة الخنجر" ،وھي األولى ضمن
إستراتيجية الرئيس باراك أوباما الجديدة للتغلب على طالبان وإرساء االستقرار
في أفغانستان.
وفي الوقت نفسه بدأ ثالثة آالف جندي بريطاني المرحلة الثالثة ضمن عملية
عسكرية في لشكر قاه بوالية ھلمند .وقالت القوات البريطانية إنھا سيطرت على
مداخل ومخارج رئيسية في المنطقة.
اللھم نصرك الذي وعدت ....
ص ف حة  1م ن < 3 2 1 3

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «
تعليمات المشاركة
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