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 ناموغوانت إطالق سراح أقدم سجين في سجن

  )مترجم(

 :الخبر

 مااً عام 75 عمرال يبلغ من ناموغوانت في سجين أقدم سراح إطالق تم أنه NPR أنباء وكالة ذكرت
 في باكستان هبلد إلى باراشا هللا سيف إرسال تموقد . معتقال 35 إلى فيه المعتقلين عدد انخفاض إلى أدى

 لم أنه حقيقة أساس على اإلفراج على الموافقة تمتو. 2022 أكتوبرتشرين األول/ من األخير األسبوع
 مراسل كانو. السجن في إلبقائه آخر مبرر هناك يكون أن يمكن ال وأنه اعتقاله على دليل أي هناك يكن

NPR عن مباشرة روايات على الحصول من وتمكن سراحه إطالق وقت الموقع فياً موجود فايفر ساشا 
 .السمعة سيئ السجن في المعتقلين فظرو

 
 :التعليق

 بمقاتلي ارتباطه في لالشتباه األمريكية القوات على يد باعتقاله 2002 عام أخينا ظلم قصة بدأت
 من أكثر مع ناموغوانت في احتجازه قبل للتعذيب وتعرض أفغانستان إلى ونُقل. باكستان في القاعدةتنظيم 
 بالسجن عليهم ُحكم من على يطلق الذي المصطلح وهو، األبد" إلى ينبـ"السج ولُقّب. آخر سجين 700
 الخالق بأن تذكير وهو، وأمره هللا بإرادة سراحه أطلقو. عنهم اإلفراج إمكانية عدم مع مسمى غير ألجل

 ابتالءات عن النظر بغض اإليمان على الثبات علينا وبأن ،المؤمنين أمور يتولى الذي هو تعالىسبحانه و

  .﴾تَْعلَُمونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  َعلَْيهِ  يَُجارُ  َوالَ  يُِجيرُ  َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َملَُكوتُ  بِيَِدهِ  َمنْ  قُلْ ﴿ .ياالدن

 هذا جاءقد و ،األمريكية للحكومةاً تهديد يمثل يعد لم أنه ناموغوانت في المشروط اإلفراج مجلس وأكد
  !سراحه إطالق إلى دىأ والذي الجائر االعتقال مناً عام 20 بعد االستنتاج

 للتعذيب تعرضوا الذين المسلمين من كثيرال تنصف أن يمكنها التي الجنة وحدها !هللا سبحان
 التخلي على أُجبرت التي يصديق عافية العزيزة ألختنا حدث ما نعرف ال زلنا ماف. إرادتهم ضد واالحتجاز

  .سبتمبرأيلول/ 11 أحداث إثر على ملفقة بتهماً أيض احتجازها تم حيث السنوات هذه طوال أطفالها عن

 الرعب تبث أن األمثلة لهذه نسمح أن يجب فال ،جرمينالم مصلحة أجل من المؤمنين أرواح تضيع ال
 هللا سبيل في العمل عن لصدنا كأمثلة نوالمسلم هؤالء يُستخدم. الخالفة إعادة أجل من عملنا أثناء قلوبنا في

 الخليفة يُنصب وأن وعائالتهم أبنائهم إلى العالم في المسلمين كل يعود أن هللا ندعو إنناوتعالى.  سبحانه
  !األبد إلىلى يد أعداء هللا سبحانه وتعالى ع الظالمة األعمال هذه إنهاء ليضمن دلاالع
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