
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آل
أما بعد أمجعني  

 إىل األخ الكرمي احلاج عثمان حفظه اهللا

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

قى وأقرب وحنن أرجوا أن تصلكم رساليت هذه وأنتم خبري وعافيه وإىل اهللا أت
.....وبعدهللا خبري وعافيةواحلمد   

 أرجوأن تطمئنونا عن أحوالكم  وعن أحوال الزيات ومن معه .

ض مناطق  يف  بعجاءت األخبار أن  اجليش الباكستاين قد ألقى منشورات 
لشن  محلة   استعداداً  القبائل من وزيراستان  تطالبهم فيها  باخلرج  منها

من هنا أذكر بضرورة مراجعة أساسيات حروب العصابات و  قال واسعة كما
واصلة أمهها الكر والفر وعدم التمسك باألرض واحملافظة على القيادات مل
آمنة خارج  اجلهاد لذا أرجوا أن تدرسوا نقل بعض اإلخوة القياديني إىل مناطق

   منطقة القتال .



كون قد أرجوا أن تكنا قد أرسلنا لكم رسالة خبصوص إخواننا يف الصومال ف
 وصلتهم وإن كان منهم رد فأرجوا إرساله إلينا .

ن تفيدونا مل تصلنا منهم رسالة منذ مدة فأرجو أراق يف العخبصوص إخواننا 
عنده  اً ثقةً أخ ترسلوا إليهملكي بآخر أخبارهم وأوضاعهم وإن تيسر الطريق 

تزويدنا به و  مؤهالت تؤهله للذهاب إليهم واالطالع على حقيقة الوضع هناك
. 

و أمرئية ولنا مالحظات حول ما متكنا من مشاهدته من انتجات إعالمية 
 ا املوضوعوعسى أن تكتبوا ما عندكم يف هذمقروءة نكتبها لكم على عجل 

ت املرئية أو ترسل إىل مجيع اإلخوة يف اجلبهات اليت تصدر عنها اإلصداراو 
رات وابداء النصح ويا حبذا لو تكون هناك جلنة متفرغة ملتابعة االصدااملكتوبة 

ومن أهم هذه املالحظات هي : للجهات املعنية   

 فع عنـ يفضل مراعاة حسن االنتقاء للكلمات من زعماء اجملاهدين والرت  1
ينا عن ملسلم غري طعان واأللفاظ اليت تتناىف مع كون ا  اهاستخدام ألفاظ قد 

. وال لعان  



م يشتمون ـ نشر بعض الصور يف عمليات مرفقة بأصوات بعض اإلخوة وه 2
 األعداء مبا ال يليق .

  

م وهم يتلفظون بألفاظ التوبة ويتزنادقة بث صور للجتنب ـ  4 . ربؤون من رد  

عض األمور أو ما وعدم املبالغة يف ب هـ يفضل إطالق لفظ االنتصار يف موطن 5
مبالغة .يكون يف ظاهره أنه   

ية انتزاعها من االكتفاء بتصوير الغنائم دون تصوير اجملاهدين يف كيف ـ  6
 األعداء .

كما حصل   اجملاهدينصفوف ـ عدم زيادة الشروط يف قبول املنضمني إىل  6 
ومنها اشرتاطهم  يف الشروط اليت وضعت لقبول ضباط اجليش العراقي السابق

 أن حيفظ ثالثة أجزاء من القرآن .

  

تشويهها .و  يري صور األعداء بواسطة احلاسوبتغك  ـ نشر الصور غري الالئقة 8  



.اهدين كأن يوضع هلا شعر أوحليةوتغيري صور اجمل  

م لمهون عنشر صور اإلخوة الشهداء عليهم رمحة اهللا وهم ميزحون دجتنب ـ  9
عود بآثار سلبية ذكر القصص اليت ال تفيد القارئ أو املستمع وت واالبتعاد  عن

عوا بعد على اجملاهدين كأن يذكر أن بعض اإلخوة اإلستشهاديني قد تراج
لى لسان وصوهلم إىل اهلدف أو ذكر األمور املنهي عن فعلها بسياق املزاح ع

 بعض اجملاهدين .

يت قد ت بالغة ظاهرة النشر صور اإلخوة الشهداء املصابني إصاباعدم ـ  10
اهدين .الشباب املسلم الراغب يف االلتحاق بركاب اجملالناشئة و ترعب   

هم . ذحباألعداء بعد  ث صوراجتناب بـ  11  

   12 إظهار بعض األسرى بلباس غري مناسب .ـ   
 

 

 

 

ثھا أرجوا تفريغ من يلزم لالھتمام بالطاقات الموجودة وصقلھا وح
مامھم واالھتمام بالنابغين منھم واتاحة الفرص أعلى تطوير نفسھا 

قة جيدة فكم من طالتكوين قيادات جديدة مؤھلة للعمل والمواصلة فيه 



يعين على وتجھل نفسھا فال بد من تنبيھھا وتفجير طاقاتھا ورعايتھا 
وياتھم اكتشافھم يتم اعداد استمارات موسعة لكي يكتبوا فيھا مست

عليھا من  والتقديرات التي تم الحصولوقدارتھم العلمية منذ الطفولة 
ھا في وخبراتھم المھنية التي اكتسبوإضافة إلى  .الجامعات والمعاھد

.ھذه الحياة   

والحرص على كما يتم تركيز االھتمام على األوالد واألحفاد   
ى ما فال يخفبالبنات والنساء واالھتمام لألمة  ةز جديدوصناعة رم

 لھن من دور في ھذا المجال .

ھتمام ولكي يتم ذلك يجب أن يكون على جميع األصعدة بما فيھا اال
وب بين من أھم أدوات الحرالصحي فالعقل السليم في الجسم السليم و

  . معرفةالبشر ال

 

 

 
الذي من طرفنا فارجو ان يرتب وسيطكم مع وسيطنا لكي يلتقي المرافق مع الشخصبخصوص األخ  المرافق فقد وقع االختيار على األخ الذي ذكرتم أنه مكث وقتا أطول في الجبھات 

.ذكرته  لكم سابقا وارجو  أن تعطوه مبلغ  مليون روبية من حسابي حتى يتيسر توفير السكن    


