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شديد باحتراما .. عاَملونا السإلما مبادئ علمونا لقد" 
ًا يلمسونا .. لم الوألى الكلمات هي تلك كانت "، إطلقا
اليطاليتين:" سإيمونا المواطنُّتين من كل بها صرحت التي
لحظة وأالعلما " للصحافة توريتا " سإيمونا " وأ باري

تتوقاعه تكن لم ما .. وأهذا سإراحهما وأإطلقا عنُّهما الفراج
الصليبية!  حكومتهما تسمعه أن .. وأتريد

من الفتية هؤلءا حمل الذي الله! ما سإبحان قالت: يا
مع وأالمتحضر الراقاي التعامل هذا على المسلم الشباب

عدوأهم أن المسبق علمهم مع اليطاليتين، الفتاتين تلك
سإواءا!  عنُّده وأالسيئة .. فالحسنُّة ينُّصفهم لن

ّدما .. وأبيوتهم ُتنُّتهك أعراضهم رؤوأس على ته
الغزاة وأصواريخ بقنُّابل وأأمهاتهم وأآبائهم أطفالهم
ّتل يوما كل .. وأفي المحتلين .. وأمع بالعشرات منُّهم ُيق

في وأالنضباط وأالرقاي وأالتحضر الخلق بهذا تراهم ذلك
..! العدوأ أسإرى من بأيديهم يقع من مع التعامل

مققن ققق يحصققل يققزال وأل ققق حصققل قاققد ما سإمع قاد الكل
مققن الغققزاة أيققدي علققى وأمقرفققة قاققذرة جنُّسققية اعتققداءاات

مققن وأالمسقلمات للمسقلمين وأغيرهققم المريكييقن الجنُّقود
تقققول كلققه ذلققك .. وأمققع وأغيققره غريققب أبققو سإجن معتقلي

الشققباب من المجموعة تلك عن اليطاليتان الفتاتان هاتان
ًا يلمسققونا .. وألققم شققديد باحتراما المسلم:" عاَملونا إطلقاقق

  !!"
.. النُّبيل الموقاف هذا على الفتية هؤلءا حمل الذي ما

عليه؟!  ُيشكروأن الذي
.. وأكانوا بسيئة السيئة ُيقابلوا أن من منُّعهم الذي ما
أرادوأا؟! لو ذلك على قاادرين
.. السإلما وأأخلقا وأقايم .. وأمبادئ السإلما أنه شك ل

.. وأالضراءا السراءا في العدوأ إنصاف على تحملهم التي
ًا يرى أن .. وأل بذلك يعترف أن يسره ل العدوأ كان وأإن شيئ
ذلك!  من

ق الكذاب بوش زعيمها لسان على ق أمريكا تتردد ل بل
بالمجرمين المجاهدين هؤلءا تصف أن من كعادتها
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الوأصاف من ذلك .. وأغير وأالمتوحشين وأالرهابيين
المشينُّة! 

ًا منُّصف، مراقاب كل يطرحه الذي وأالسؤال لما قاياسإ
وأوأحشية إجرامية أعمال من المعتدية أمريكا به تقوما

من ترتكبه .. وأما العراقا أهل من المنُّين بحق مقذذة
" في سإجونها في السوية النُّفوس منُّها تشمئز انتهاكات

به قااما .. وأما جهة من وأغيرها " .. وأجوانتنُّاموا غريب أبو
 من الشباب هؤلءا
أخرى:  جهة من وأمتحضر نبيل عمل

..؟!!  وأالتوحش الجراما بوصف أوألى الفريقين أي
التحضر بوصف أوألى وأالموقافين الفريقين أي
ًا .. وأأكثر وأالرقاي ًا؟!  تحضر وأرقاي
وأالحضارة أرقاى: الثقافة وأالحضارتين الثقافتين أي

التي وأالحضارة الثقافة .. أما أمريكا إليها تنُّتمي التي
المسلمين!! من الفتية هؤلءا إليها ينُّتمي
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