بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلةا والسلما على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
إلى الخأ الكريم الحاج عثمان حفظه الله
السلما عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم بخير وعافيه
وإلى الله أتقى وأقرب ونحن والحمد لله بخير
وعافية.....وبعد
أرجوأن تطمئنونا عن أحوالكم وعن أحوال
 .الزيات ومن معه
جاءت الخأبار أن الجيش الباكستاني قد ألقى
منشورات في بعض مناطق القبائل من
وزيراستان تطالبهم فيها بالخرج منها استعدادا ً
لشن حملة واسعة كما قال هنا أذكر بضرورةا
مراجعة أساسيات حروب العصابات ومن أهمها
الكر والفر وعدما التمسك بالرض والمحافظة
على القيادات لمواصلة الجهاد لذا أرجوا أن

تدرسوا نقل بعض الخأوةا القياديين إلى مناطق
 .آمنة خأارج منطقة القتال
كنا قد أرسلنا لكم رسالة بخصوص إخأواننا في
الصومال فأرجوا أن تكون قد وصلتهم وإن كان
 .منهم رد فأرجوا إرساله إلينا
بخصوص إخأواننا في العراق لم تصلنا منهم
رسالة منذ مدةا فأرجو أن تفيدونا بآخأر أخأبارهم
وأوضاعهم وإن تيسر الطريق لكي ترسلوا إليهم
ة عنده مؤهلت تؤهله للذهاب إليهم
أخأا ً ثق ً
 .والطلعا على حقيقة الوضع هناك وتزويدنا به
ولنا ملحظات حول ما تمكنا من مشاهدته من
انتجات إعلمية مرئية أو مقروءةا نكتبها لكم على
عجل وعسى أن تكتبوا ما عندكم في هذا
الموضوعا وترسل إلى جميع الخأوةا في الجبهات
التي تصدر عنها الصدارات المرئية أو المكتوبة
ويا حبذا لو تكون هناك لجنة متفرغة لمتابعة
الصدارات وابداء النصح للجهات المعنية ومن
 :أهم هذه الملحظات هي

ـ يفضل مراعاةا حسن النتقاء للكلمات من 1
زعماء المجاهدين والترفع عن استخداما ألفاظ
قد نهينا عنها واللفاظ التي تتنافى مع كون
 .المسلم غير طعان ول لعان
ـ نشر بعض الصور في عمليات مرفقة 2
بأصوات بعض الخأوةا وهم يشتمون العداء بما ل
 .يليق
ـ تجنب بث صور للزنادقة وهم يتلفظون 4
 .بألفاظ التوبة ويتبرؤون من ردتهم
ـ يفضل إطلق لفظ النتصار في موطنه وعدما 5
المبالغة في بعض المور أو ما يكون في ظاهره
 .أنه مبالغة
ـ الكتفاء بتصوير الغنائم دون تصوير 6
 .المجاهدين في كيفية انتزاعها من العداء
ـ عدما زيادةا الشروط في قبول المنضمين 6
إلى صفوف المجاهدين كما حصل في الشروط
التي وضعت لقبول ضباط الجيش العراقي

السابق ومنها اشتراطهم أن يحفظ ثلثة أجزاء
 .من القرآن
ـ نشر الصور غير اللئقة كتغيير صور العداء 8
 .بواسطة الحاسوب وتشويهها
وتغيير صور المجاهدين كأن يوضع لها شعر
.أولحية
ـ تجنب نشر صور الخأوةا الشهداء عليهم 9
رحمة الله وهم يمزحون دون علمهم والبتعاد
عن ذكر القصص التي ل تفيد القارئ أو المستمع
وتعود بآثار سلبية على المجاهدين كأن يذكر أن
بعض الخأوةا الستشهاديين قد تراجعوا بعد
وصولهم إلى الهدف أو ذكر المور المنهي عن
فعلها بسياق المزاح على لسان بعض المجاهدين
.
ـ عدما نشر صور الخأوةا الشهداء المصابين 10
إصابات بالغة ظاهرةا التي قد ترعب الناشئة
والشباب المسلم الراغب في اللتحاق بركاب
 .المجاهدين

 .ـ اجتناب بث صور العداء بعد ذبحهم 11
ـ إظهار بعض السرى بلباس غير مناسب 12 .

أرجوا تفريغ من يلزما للهتماما بالطاقات الموجودةا
وصقلها وحثها على تطوير نفسها والهتماما بالنابغين
منهم واتاحة الفرص أمامهم لتكوين قيادات جديدةا
مؤهلة للعمل والمواصلة فيه فكم من طاقة جيدةا
تجهل نفسها فل بد من تنبيهها وتفجير طاقاتها
ورعايتها ويعين على اكتشافهم يتم اعداد استمارات
موسعة لكي يكتبوا فيها مستوياتهم وقدارتهم العلمية
منذ الطفولة والتقديرات التي تم الحصول عليها من
الجامعات والمعاهد .إضافة إلى وخأبراتهم المهنية التي
 .اكتسبوها في هذه الحياةا
كما يتم تركيز الهتماما على الولد والحفاد والحرص
على صناعة رموز جديدةا للمة والهتماما بالبنات
 .والنساء فل يخفى ما لهن من دور في هذا المجال

ولكي يتم ذلك يجب أن يكون على جميع الصعدةا بما
فيها الهتماما الصحي فالعقل السليم في الجسم
 .السليم ومن أهم أدوات الحروب بين البشر المعرفة

بخصوص الخأ المرافق فقد وقع الخأتيار على الخأ الذي ذكرتم أنه مكث وقتا أطول في الجبهات فارجو ان يرتب وسيطكم مع وسيطنا لكي يلتقي
 .المرافق مع الشخص من طرفناالذي ذكرته لكم سابقا وارجو أن تعطوه مبلغ مليون روبية من حسابي حتى يتيسر توفير السكن

