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أشياء طرحها البيان وأريد توضيحا منكم النقطاعي القديم وعدم معرفتي بما حدث 

  :، والنقاط التي تريد تجاوزها أرجو التوضيحتفصيالً
؟ هل ملح أمري املؤمنني هلذا وأين وما دليلنا؟ وإن كنت ال تريد  الباطلة اجلائرة فمرة ينسبوا للبعثالتهماجلماعة بشىت  رمي -1

 اوز عن هذه النقطة؟اإلفصاح فهل نتج
 ؟ ماذا يقصدونوهو حمض كذب، أخرى  إسالمية  وتياراتمناهجإىل  ن اجلماعةسبوومرة ين -2
 ؟ هل هناك ما يدل على هذا؟ جهات خمابراتيةحيث ينسبوا إىل   وأخرى -3
ض أفراد جيش  بعواوقتلكان من أحدثها قتل أحد قادم امليدانيني وهو األخ حارث ظاهر الضاري تقبله اهللا تعاىل ،  -4

؟ ماذا أتكلم عن هذه لنقطة أرجو ،)جامع(اجلبهة اإلسالمية  هددواو،ااهدين وبعض أفراد أنصار السنة

 .صيلفالت

 إىلوهل حيتاج النهار ،بأن يأتوا بعملية واحدة على قاعدة أمريكية ، اللهم غفرانكمن غري القاعدة كل ااهدين لمع حتد  -5
 به مجاعة اجليش تكان أعظم وما قامعنهم وما خفي ، بعض ذلك علموا وشهدوا ب اءواألعد األصدقاء  فإن دليل ،

سقطت قواعد كربى بفضل اهللا أوال وآخرا ومنها أبالعشرات ويبلغ من اقتحامات لقواعد وثكنات عسكرية اإلسالمي 
 كرب قاعدتنيأ

 نقطة أنهم قبل تنظيم القاعدة -6
، فماذا يقول عن  بطالا فإن طريق عبور ااهدين ليس خباف على أحدكل الناس يعلمفأما قلة الرجال وكشف الطريق  -7

 11/9التقارير واألفالم املعدة بعلم القاعدة وخطابات قادا اليت مل تترك تفصيال إال ذكرته ، فلسنا من ذكر تفصيالت 
لك مذكور يف خطابام؟ فهل هذا ولسنا من  خيرب بأماكن تواجد أفراد القاعدة يف البالد العربية وغري العربية بل كل ذ

 .تعاون مع املوساد؟
نحن حبمد اهللا تعاىل مل نكن تبعا ألي حكومة أو حزب أو جهة ال داخلية وال فاهدين حبزب اهللا السعودي ا تسميته وأما -8

ام االمن  اضي،يف العقد األخري من القرن امل السلفيون يف العراق وخاصة إخوانناعانينا كثريا مثلما عاىن وقد خارجية 
  !!!!!أيضايضيفون هلم املوساد العجيب أم  والسعوديني كما يسموم ونيباالرتباط بالوهابي

تحصيل ، ومل نسع لال من احلكومات العربية وال من إيران هذه الساعة إىل حكومة ةدعم من أيأي وحنن حبمد اهللا مل نتلق  -9
 ، املسلمني يف العراق ما لعموم ما كان دعدعم للجهاد من أي دولة عربية إال

أما ما يزعم من أموال النفط فلم يصل شيء منها للمجاهدين ال من نفط العراق وال ومن نفط أي دولة أخرى ال بطريق مباشر وال غري 
  .مباشر

 مث من هؤالء كهنة الطاغوت وجتار الدين؟ ومل هذه الطالسم؟ -10
  . أخونا لقوات غدر وجيش الدجال واجلليب وعالوي وغريهمماذا بقي من التهم للخطابات القادمة وماذا تركو

 هل العامي عاص ألنه لم يبايع وكذلك باقي الجماعات؟ -11
 سبحان اهللا وهل يف العراق دعة وراحة؟!!! وذكر أا تدعوا عشائرها وأصحاا إىل الدعة والراحة  -12
 ومسى بيعته بواجب العصر وهذا خطري جدا ملن فهمه -13
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) ج(اخل وهم .......مث ام اجلماعات باالخنراط القوي واالنضمام إىل خنجر ثالثي الرؤوس :من الخنجر الثالثي -14

 طائفة احلساد واستدل حبديث ضعيف ،،
 وام اجلماعات بأا تريد معاهدات مع األمريكيني -15
يت يسعى هلا اخلائبون والظاهر عدم التفريق بني املفاوضات املشروطة املنضبطة بضوابط الشرع وبني معاهدات االستسالم ال -16

  ، واشترط إذن دولته فمن اعترف ا حىت يشترط إذا؟

 مع قولنا مبشروعية التفاوض مع األعداء إال إننا مل نفاوض أي عدو ال األمريكيني وال الصفويني وال غريهم إىل هذه الساعة -17
ة جهادية كربى فاوضت األمريكيني وشروط املفاوضات ذكرت كثريا حىت أغىن عن إعادة ذكرها، كما ال نعلم أي مجاع -18

  .ومن معهم إال ما كان من بعض العالة على اجلهاد وأمرهم مفضوح

  

  

وأي نقطة تريد االستطراد بها قل لي وأي نقطة تراني أغفلتها وينبغي ذكرها فأعلمني * 

وريثما يصلني جواب منك على هذه المسودة سأقوم بجمع كل الردود ألرى النقص الذي 

  عندي 


