
الرحيم الرحمن الله بسم  
بعده نبي ل من على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد

الله ورحمة عليكم .... السلما \ عبدالرحمن الكريم الخأ
وبركاته

يستر وأن والعافية الصحة بتماما تكون أن الله أسأل أخي
والخرةا الدنيا في وعليكم علينا  .

بينكما وجمع عليكما وبارك لك الله بارك نقولك البداية في
بخير

نصف أكملت أن بعد وعطاءك النفسية حالتك عن ونسألك
شفت ويداريك يسليك من وجدت هل تفكيرك تغير هل دينك

حلو الزواج كيف  .
كثير وسرتنا كثيرا بها وفرحنا العطرةا رسالة وصلتنا عزيزي  

والشواق الحب بكلما مليئة طويلة رسالة كتبت قد كنت -1
الوسيط من فقدت فعل وشاء الله قدر ولكن الدافئة والجمل

فلذلك قلبي من خالصة تكن لم أنها ويبدو منا أخذها الذي
 ضاعت

تسجيل قبل طويلة شهور قبل الرسالة تلك كتبت كنت وقد
كيفية لنا تشرح أن منكم اطلب لزأمراي الخيرةا الرسالة

الخلفيات وكذلك والضاءةا التصوير  . 
يكفي ما فيها الخيرةا رسالتك العموما على  .

الكوميوتر عمر لتطويل النصائح بعض منك أريد -2
وكيف وأهميتها الفورمات عن تحدثنا وكذلك عليه والمحافظة

بها نقوما  .
وكذلك السعودي التلفزيون بمتابعة تهتموا أن منكم نريد -3

في تطعن التي للبرامج عندكم ارشيف وعمل العربية قناةا
بأخبار يزودنا مصدر هناك أن العلم مع والمجاهدين الجهاد

. الفضائيات
4- بشائر فيلم على التعليقات بعض كتب قد ازأمراي العم كان

أذكر ولكن رسائل من ماضاع مع ضاعت أيضا ولكن النصر
عليه قاموا الذين وأن بالجملة جيد الفيلم أن وهي منها بعضا



هناك ولكن خيرالجزاء الله وجزاهم ماعندهم أفضل قدموا قد
تداركها يجب امور

التي اللقطات بعض حذف أمكن لو الشريط مدةا اول-ا طول
ولو اللوح على الشرح كثرةا مثل الفيلم سناريوا لتؤثرعلى

أن بالجملة ويعني ثلثا أو لقطتين على القتصار أمكن
المخل بالقصير ول الممل بالطويل الفيلم ليكون  

عليه الكاميرا تركيز مع الهلل صورةا الشريط في ثانيا-ا ظهر
المشهد هذا حذف أمكن فلو شيئا نقصد اننا ظان يظن فقد
والتعليق المارات ماء علب يظهر الذي مشهد حذف – ثالثا

له المصاحب .
لغات بعدةا يتحدثون الخوةا بعض الشريط في ظهر – رابعا

العربية باللغة الول يكون بحيث الكلمات ظهور ترتيب فنرجوا
والفرنسية النجليزية ثم بالبشتو والثالث بالردو والثاني  
مثل المعركة ميدان من للفيلم أخرى صور إضافة– خامسا

الشتباكات أو اللغاما زأراعة أو الترصد  .
أن بيان وكذلك أجلها من هاجرنا التي قضايانا إبرازأ – سادسا

فئة المجاهدين وليس كلها المة في انتشرت قد الجهاد روح
كلها أصبحت اليوما المة ولكن المة باقي عن معزولة قليلة

لحزنهم وتحزن لفرحهم وتفرح بأمرهم تهتم مجاهدةا  .
الشيء بعض ضعيفة الذاكرتي لن وسامحنا يحضرني ما هذا

فريق وباقي أنت المباركة جهودكم على خير كل الله وجزاكم
القاعدةا تنظيم مع المتعاطفة المؤسسة سحـــاب  . 

في تظهر التي الصوات نزع الطويلة بخبرتك تستطيع هل -5
هل وكذلك وغيرها الخوةا بعض اصوات مثل ازأمراي اشرطة
أكرمك الكلب صوت مثل الخلفية في أصوات إضافة تستطيع

جاري ماء أو حربية طائرةا صوت حتى او الله  .
وإذا لي كتبتها التي المنية النصائح على خيرا الله جزاك -6

بها علينا تبخل ل أن نرجوا المزيد عندكم كان  .
والعافية والعفو الستر ولكم لنا الله أسأل الختاما وفي

سبيل علينا والمنافقين للكافرين يجعل ل وأن والمعافاةا  



الدين جراغ  


