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  التركيرتل استهداف ال

بدأت حكومة الردة غير الشرعية، هــ 1441من جمادى األولى  02 لسبتيف اليوم ا - هـ4411جمادى األولى 05
وي" يف جأف-عقب العملية العسكرية التي نفذها املجاهدون ضد الرتل التركي عند حاجز "إكس كنترول

من هذه العملية،  االستغاللوما تالها من خسائر يف أرواح املسلمين، بدأت يف بحث سبل  ،العاصمة مقديشو
ملخادع يف عدد القتلى واملصابين، وعمدت لتضخيم عدد فلجأت حكومة الردة كما هي عادتها للتالعب ا

قتلى الضحايا املدنيين وإخفاء عدد القتلى الحقيقي يف صفوف جنودهم ومسؤوليهم بهدف التأثير ىلع 
 الرأي العام وكسبه لجانبهم.

 وراتمشاوبعد ثالثة أيام من البحث الدقيق والتحقيقات الشاملة سعى خاللها املجاهدون للتواصل وإجراء 
مباحثات مع جميع األطراف املعنية باألمر يف مقديشو. تمكنوا من الوصول للتفاصيل الحقيقية للهجوم و

 وتحققوا من إجمالي عدد القتلى التي يبّينها الجدول التالي:

 

 عدد القتلى االسم
 4 املسؤولون األتراك

 4 مقاولون مع القوات التركية
 1 مترجم للقوات التركية

 12 للمسؤولين األتراك حراس أمن
 21 ضباط شرطة يديرون نقطة التفتيش

 6 ميليشيات الحكومة
 9 عمالء جهاز االستخبارات الصومالي )نيسا(

 4 مسؤولون حكوميون
 23 من املسلمين

 84 عدد القتلى اإلجمالي
 69 عدد الجرحى
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 فاديالعسكرية ويبذلون أقصى جهدهم لتومع أن املجاهدين يتوخون الحذر الشديد يف جميع عملياتهم 
الخسائر البشرية غير املقصودة، إال أنه ومع األسف وقع ضحية هجوم يوم السبت عدد من املسلمين بشكل 
غير مقصود، وذلك عندما دخلت سيارة تنقل ركاًبا يف الطريق بشكل مفاجئ وغير متوقع من جانب طريق 

 دة إلى املنطقة املستهدفة يف مسار الهجوم.آخر تم إغالقه قبل الهجوم، ثم انحرفت بش

الشباب املجاهدين خالص تعازيها للمسلمين املتضررين من العملية العسكرية،  ةحرك ويف هذا املقام، توجه
ويؤكد املجاهدون مرة أخرى وبوضوح أن دماء املسلمين وأموالهم وكرامتهم مصونة، وال نسمح بأي حال من 

 دماء املسلمين بصورة غير مشروعة، أو االعتداء ىلع ممتلكاتهم وأعراضهم.األحوال وتحت أي ظرف بسفك 

ومع ذلك، فإن حماية اإلسالم والدفاع عنه هي أولوية ندفع ضريبتها من أرواحنا، وإننا نتعهد بمضاعفة 
 نناجهودنا وتكثيف جهادنا ضد القوات الغازية. ويف ذات الوقت، نطمئن إخواننا املسلمين يف الصومال بأ

 لحفظ حياتهم قدر املستطاع.  سنتخذ جميع التدابير الالزمة

كما ندعو جميع املسلمين يف الصومال لالبتعاد عن القوات الغازية، وىلع رأسهم الغزاة األتراك. فال تسافروا 
 معهم أو ترتبطوا بهم أو تتشاركوا معهم يف أي معامالت تجارية. فهم أهداف مشروعة لعملياتنا العسكرية.

وأخيرًا، تقدم حركة الشباب املجاهدين أيضا تعازيها الخالصة للمسلمين والتجار األبرياء الذين ُقتلوا نتيجة 
شبيلي  واليةآخرها غارات يوم األحد املتعددة يف  -غارات الطائرات األمريكية بدون طيار يف الصومال 

ى القصف الجوي العشوائي الذي . حيث لجأت القوات األمريكية يف خطوة يائسة إلاإلسالمية السفلى
 .يستهدف املدنيين األبرياء بعد أن فشلت تماًما يف حربها ضد اإلسالم
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 “But honour belongs to Allah and His Messenger, and to the Believers; but the Hypocrites know not” 

 


