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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١٤ دسمبر ٠٧
  

   نفر۵۵يک ھندی پس از کشتن 
 داعش را به دليل پرداخت نشدن حقوق ترک کرد

  
  

 !! مزخرفات به داعش نپيوسته بودهبھشت و حوری و اين ظاھرا اين يکی به خاطر خدا و 

 را که به عضويت گروه دولت اسالمی موسوم به داعش در آمده بود، دستگير عريب مجيدليس ھند شخصی با نام وپ

  .کرد

 را از مجيدھند به استانبول رفت تا  به گزارش خبرگزاری نيووستی، چندی پيش گروھی از سازمان مبارزه با تروريسم 

 که داعش را رھا و به ترکيه رفته بود، توسط نيروھای امنيتی اين کشور آن او پس از. حويل گيردھای ترکيه ت مقام

   .دستگير شده بود

   .مبر، صادر شد دس٨پس از انجام تحقيق از اين شھروند ھندی، حکم بازداشت موقت او تا 

ھا،   نفر را کشته و پس از متوقف شدن پرداخت حقوق۵۵ حدود عريب مجيد«: ت تحقيق گفتأيک منبع آگاه در ھي

  ».داعش را ترک کرد

جوان مسلمانی است که ماه می   يکی از چھارعريب مجيدنيز گزارش داد که » پرس تاست آف اينديا«خبرگزاری 

   .کرده بودند گذشته ھند را به قصد پيوستن به گروه داعش، ترک

 ماه می گذشته، از راه ٢۵ نفر ديگری ھستند که ۴٠ھمراه   بهحيم تانکیس و امان نانديا، فھد الشيخ، عريب مجيد

آن اين چھار  پس از. ی به مقصد موصل کرايه کردندئ می، خودرو٣١ھا پس از آن روز  آن. بودند ی به بغداد رفتهئھوا

   .ھا به داعش حکايت داشت آن ھا، از پيوستن زنی شھروند ھندی ناپديد شدند و تمام گمانه

 تماسی از پسر عريباما پدر .  را به او دادعريب مجيدگرفت و خبر مرگ   با برادرش تماسسحيم تانکیست، گا ٢٦

خواھد   گفت که میعريبنی، ولفيتماس ت در اين. کند زنده است و در ترکيه پنھان شده است کيد میأدريافت کرد که ت خود

 .به وطنش باز گردد
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