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الدليل الواضح البين على أن شبكة المداد ھي من قام
بسرقة مجلة تركستان االسالمية

اسم العضو

حفظ البيانات؟

كلمة المرور
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أدوات الموضوع

انواع عرض الموضوع
#1

منذ  7ساعات

المشاركات134 :

مجاھد موحد
عضو مميز

الدليل الواضح البين على أن شبكة المداد ھي من قام بسرقة مجلة تركستان االسالمية

السالم عليكم و رحمة ﷲ و بركاته
إخواني لن اطيل عليكم بالكالم فالقوم معلومة ھي أخالقھم  ،و لي فقط كلمة واحدة
لھم قبل أن أضع الدليل
* مادام األفاضل في مركز الفجر يسرقون من مداد سكتالنديار فلماذا إذا تنقلون
ما ينشر عن طريقھم ...عجبا لعالة المنتديات ...
و اآلن مع الدليل ...
السرقة من قام بھا ھم أنتم و ليس المركز الذي ارسلت له المادة لنشرھا ......
و الدليل اليكم روابط للمجلتين معا نشرتا قبل عشرة أيام ھنا عن طريق
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األخ منصور عبد ﷲ و ھو صاحب المجلتين و ھو من يملك اتصال باإلخوة
في تركستان و ھذا ملفه الشخصي تبين المواضيع التي نشرھا و من بينھا
العددان من المجلة و التي لم تلقى رواجا و ال حتى مشاركات من قبل األعضاء ھنا
حتى سھل على شبكة المداد للتشبع بما لم تعطى
http://202.75.39.82/~alfaloj/vb/search.php?searchid=607647
و أتحدى شبكة المداد أن تنشر العدد الثالث من المجلة ...
حثالة و ﷲ حثالة ...
تسرقون من منتدياتنا و تتمھون من شسع نعالھم أفضل من أكبر أكابركم بالسرقة
و حسبنا ﷲ و نعم الوكيل

منذ  7ساعات

مجاھد موحد

المشارك

عضو مميز

و ال حظو يا إخوة كيف قامو بنشر العدد الثاني من المجلة قبل  14ساعة في حركة مكشوفة و مضحكة
و تبين ضحالة التفكير و خبث السريرة
في وقت ھي منشورة منذ أزيد من عشرة أيام ھنا
و ھا ھي الصور توضح ذلك لمن كان في قلبه مرض و عينه غبش
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أتمنى ممن لديه معرف ھناك أن ينقل الموضوع و الصور و كذلك لبقية المنتديات
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#3

منذ  7ساعات

حفيد الحسين

المشاركات2,103 :

عضو متألق

.......

منذ  7ساعات

الباحث عن العز
عضو

#4
الدولة :الصومال ان شاء ﷲ
المشاركات31 :

اللھم انصر المجاھدين في كل مكان
يا اخوة ارجو اي مواقع لتركستان الشرقية وارجو ان نفعل حملة لنصرة تركستان الشرقية وايضا للتعريف بأقليم
اراكان في بورما وغيرھا من المناطق البعيدة عن االذھان

منذ  7ساعات

الوسطي

#5
المشاركات314 :

عضو مجتھد

انتھا امرھم من زمن  ..ھاؤالء المتملقين للمجاھدين المحوالين االلتصاق بھم رغم كل تبرأت المجاھدين منھم
ومن منھجم المسعري المنحرف عقديا وسلوكيا

منذ  7ساعات

مجاھد موحد

#6
المشاركات134 :

عضو مميز

ارجو نقل الموضوع لھم و لجميع المنتديات ليعلم الناس من السارق الحقيقة

منذ  7ساعات

عبد ﷲ الجزائري

#7
المشاركات1,103 :

عضو متألق
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بارك ﷲ فيك
لمتابعتك وحرصك على اإلعالم الجھادي

#8

منذ  7ساعات

الدولة :أرض  ..أھلھا يذوقون الذل كل يوم ) أرض الكنانة المحتلة (
المشاركات1,638 :

أبو عمر المصري
عضو مميز

بارك ﷲ فيك
ينبغي أن نعمل ھاكر على ھؤالء الحثالة
أين أبطال الھكر والتدمير ؟
__________________
أرى األحبة من دنيايا قد رحلوا.:.الى الجنان في خضرائھا نزلوا
أرى الصحاب حولي وقد ھجروا.:.دنيا المتاعب من أكدارھا رحلوا
يا رب اخواني باعوا نفوسھم.:.لرفعة الدين من أجله قتلوا
اللھم ألحقنا بھم في عليين غير مفتونين يا رب العالمين
رجاء أيھا األحبة المرابطون  ..ال تتركونا دون وداع

منذ  6ساعات

باغي الھدى
عضو مميز

#9
الدولة :عاصمة الخالفة
المشاركات667 :

وعليكم السالم ورحمة ﷲ وبركاته
جزاك ﷲ خيرًا أخي على التوضيح
حسبنا ﷲ ونعم الوكيل

منذ  6ساعات

محمد العتيبي
عضو مجتھد
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الدولة :بالد الحرمين
المشاركات341 :
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بارك ﷲ فيكم
أل المداد قوم سوء وسوء قوم
وصدق حين وصفتھم بالعالة
نعم ھم عالة علينا وعلى منتدياتنا !!
ويرمون غيرھم بما ھو فيھم

#11

منذ  6ساعات

الدولة :أرض  ..أھلھا يذوقون الذل كل يوم ) أرض الكنانة المحتلة (
المشاركات1,638 :

أبو عمر المصري
عضو مميز

واليك ھذا أيضا للتأكيد من موقع د .ھاني السباعي

سجل زوار مركز المقريزي للدراسات التاريخية

عدد ا لمشاركات  36اضف مشاركة

االسم :عبد ﷲ منصور ا لب لد :ب اكست ان

السالم عليكم ورحمة ﷲ
أنا أخوكم في ﷲ عبد ﷲ منصور من جماعة " الحزب اإلسالمي التركستاني "
أريد مشاركة في رأيكم.
__________________
أرى األحبة من دنيايا قد رحلوا.:.الى الجنان في خضرائھا نزلوا
أرى الصحاب حولي وقد ھجروا.:.دنيا المتاعب من أكدارھا رحلوا
يا رب اخواني باعوا نفوسھم.:.لرفعة الدين من أجله قتلوا
اللھم ألحقنا بھم في عليين غير مفتونين يا رب العالمين
رجاء أيھا األحبة المرابطون  ..ال تتركونا دون وداع

منذ  6ساعات
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المشاركات546 :

المجاھد األصيل.
عضو مجتھد

وﷲ يا أخي كنت أود مساعدتك في نشر الموضوع لكنھم أوقفوني بعد ما مسحت بيھم األرض وقلبت المنتدى على
رأسھم.

#13

منذ  5ساعات

الدولة] :سرّية اإلخالص الّتابعة لسرايا المقاومة اإلسالمية العالمية [
المشاركات1,499 :

الرايات السود1
عضو متألق

بارك ﷲ فيك ھؤالء سأبحث امرھم وسنرى كل الطرق معھم في التأھب واللبيب يفھم

#14

منذ  4ساعات

المشاركات42 :

عبد ﷲ منصور
عضو

السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
إخواني الكرام أنا عبد ﷲ منصور من جماعة تركستان .مجلة " تركستان اإلسالمية " قمت بإرسالھا إلى اإلخوة في
مركز الفجر قبل شھرين .ولكن ھم تساھلوا في نشرھا .أيضا أنا حملت ملف المجلة في موقع مجاني.
أخواني الكرام في مركز الفجر سامحوني في أخطاءي ھذا .أنا وافق معكم في نشر موادنا في مركزكم .عدد الثالث
للمجلة سأرسل إليكم خالل أسبوعين إن شاء ﷲ.

#15

منذ  3ساعات

المشاركات370 :

كحيالن
عضو مجتھد

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة عبد ﷲ منصور

أنا وافق معكم في نشر موادنا في مركزكم .عدد الثالث
إليكم خالل أسبوعين إن شاء ﷲ.

للمجلة سأرسل

إخواني االحبه ..
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ھل نشر العدد الثاني ؟؟؟؟؟؟؟؟
نعم ؟
نريد رابط مباشر
ص ف ح ة  1من < 2 1 2

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «
تعليمات المشاركة
ال
ال
ال
ال

تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
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