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إل أحبابنا وتيجان رؤوسنا ف دولة اإلسالم ف العراق والشام أمر

 

 

مهم وضروري قبل فوات األوان 

بسم اله الرحمن الرحيم

: ه تعاليقول ال
" فَقَاتل ف سبِيل اله ال تُلَّف ا نَفْسكَ وحرِضِ الْمومنين عس اله انْ يف باس الَّذِين كفَروا واله اشَدُّ

باساً واشَدُّ تَنْيال " النساء: 84

وهذا أمر من اله عزوجل للمجاهدين ف سبيل اله بأن يحرضوا المؤمنين ويدعونهم إل سبيل اله ..
وذلك ال يون اال بفضح الباطل ومؤمراته وتبن الحق ووسائله وأهدافه

أحبابنا الرام .. أمراء وجنود دولة االسالم ف العراق والشام :

واله لقد أحزن قلوبنا تلك الهجمة الشرسة الت يقوم بها أعداء هذه األمة وعمالئهم المنافقين للطعن
بمشروع الدولة قديما وحديثا وتشويه سمعة المجاهدين بتسويق األكاذيب ونشر االفتراءات والتهم الباطلة
العراق والشام ... وما يحزن قلوبنا أكثر هو عدم وصول المستوى اإلعالم عن رجال دولة االسالم ف
لدولة مترامية األطراف كالدولة االسالمية للحد المطلوب منها خاصة وأنها تواجه أقدر حملة تشويه

ممنهجة وقذرة عرفها التاريخ ..

للذلك باله عليم يا أحبابنا الرام .. استيعنوا باله وتوكلوا عل اله وانتفضوا ف وجه أعدائم وال تتفوا
بالقتال بل قارعوهم باللسان والسنان معا .. ادحضوا شبهاتهم باألدلة الناصعة .. وفندوا افتراءاتهم

بالبراهين الساطعة
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واجهوا كذبهم ودجلهم .. بصدقم الذي تتعبدون ال اله به .. و اعلموا أن معية ربم معم .. فماذا
يضيركم بعدها

و من هذا الصرح االعالم الشامخ أدعوا اخواننا األحبة ف الدولة االسالمية للمسارعة بتنظيم وتطوير
العمل اإلعالم لهم بشل يتناسب مع متطلبات المرحلة الحاسمة الت هم فيها

وأن يثفوا من نشر البيانات الدورية وغير الدورية .. بين األهال وعل شبات اإلنترنت .. وبثها من
مصادر موثوقة

كذلك ندعوهم ألن يجهزوا كوادر اعالمية متميزة بخبرات فنية عالية .. تون عل أهبة اإلستعداد والجهوزية
التامة لتوثيق ونشر كل ما يصدر عن الدولة االسالمية باستمرار وبسرعة عالية لمواكبة األحداث

المتسارعة
كذلك ندعوهم لتجهيز متحدثين رسمين للدولة ف مختلف الواليات وأن يون هناك تواصل ما بين هؤالء
المتحدثين وما بين وسائل اإلعالم مختلفة .. وذلك من أجل سرعة الرد عل األحداث المتالحقة وتبيان

موقف الدولة منها

ف الختام نؤكد عل دور أنصار الجهاد ف مساعدة الدولة االسالمية وايصال صوتها إل كل العالم ...
فاله اله ف النصرة خاصة ف هذه المرحلة الحساسة جدا ..

إن ما حصل اليوم من حملة شعواء عل دولة االسالم ألنها قتلت أحد العمالء المحسوبين عل الجيش
دولة االسالم وأن يسارعوا إل يجب أن يتعلم منها أحبابنا ف الحر فيه من العبر والدروس الت

االستفادة منها كما ينبغ

واله نسال أن يوفق دولتنا الفتية المظفرة لل ما يحبه ويرضاه

والسالم عليم ورحمه اله

كتبه أخوكم



سنان الغزي

غفر اله له


