
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  إلى شیخنا المكرم أبي عبد هللا وفقھ هللا وأعزه/ السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  أرجو من هللا تعالى أن تكونوا وكل من معكم بخیر وعافیة.

  وعیدكم مبارك ، وتقبل هللا منا ومنكم.

  أما بعد :

أتابع في البي بي یومھا االنخابات (یوم اثنین نوفمبر) وكنُت بالنسبة لبیان أمریكا ، فقد وصلنا في نفس الیوم -1

، فقد بلغت الرسول بالموعد (خمسطاش أكتوبر) وأكدُت علیھ ال أدري لماذاسي أخبار االنتخابات!! والتأخیر 

ذھب في الموعد، ولم أراجعھ إلى اآلن بدقة، لكني سألت ابن عمھ صاحبنا فقال لي إنھ جاء اللیلةھجداً، وأظن

  فأحضره لي في الغد. فا� أعلم.

، تشاورُت مع اإلخوة ھل ننشرھا على كل حاٍل أو نؤخرھا قلیال لعل الشیخ عندما یعرف أنھا وبسبب ھذا التأخر

لم تنشر یُرسل شیئا أو تعدیال أو إلغاء وتأجیال أو غیر ذلك،  وھي بحسب مضمونھا لیس فیھا تعلق واضح 

ظر مناسبة جیدة إلخراجھا وأن نراعي ھل خروجھا في الحین مناسب لوضعنا باالنتخابات، وبقي علینا أن نن

في شمالي وزیرستان وھكذا أو ال، أو ھل خروج الشیخ اآلن بالصورة (فیدیو) ھو المناسب أو یؤجل خروجھ 

. ذكرى سبتمبر القادمة..قریبٍة مثال أو حتى إلىإلى مناسبة أظھر-ألنھ سیكون لھ دوّي وتحلیالت...إلخ–

ھفتشاورُت مع أبي یحیى ومنیر، وكان خالصة ما خرجُت بھ أن نؤخرھا قلیال.. وقد جّھزھا منیر للنشر ، لكن

تجھیز سریع، وقلت لھ اآلن أن یعید تجھیزھا بشكل أفضل، موضوعاً معھا الترجمة االنكلیزیة (فالنسخة 

  ذا.دة).. وننتظر توجیھكم في ھمالمرفقة لكم ھي محل تعدیل، ولیست المعت

وبعد كتابة ما تقدم، جاءني الملف المرفق من أخینا نور الدین (عزام) وفیھ رأیُھ بأن ننشرھا، وفیھ مناقشات 

  وأفكار ومسائل أخرى، كنا تناقشنا في كثیٍر منھا معھ ومع اإلخوة من قبل، ومن المھم أن تطلعوا على الملف.

  المغربي.أود لفت نظركم أننا نستعمل اسم منیر لألخ عبد الرحمن-2

حملة محتملة یشّنھا الجیش على شمالي بالنسبة ألوضاعنا بصفة عامة، فھناك تجدد للمخاوف واإلشاعات حول -3

وزیرستان بضغط من األمریكان طبعاً، ولكن قیل لنا إن ھذه الضغوط خفت بعد زیارة أوباما للھند ولم یزر 

ھم) قالوا : ما لم تتوقف االتصاالت التلفونیة من باكستان.. وبعث الباكستانیون للطلبة ھنا في شمالي (لبعض

  میران شاه ومیرعلي ونحوھا فالحملة محتملة.. ُیشیرون إلى الضغوط األمریكیة علیھم بسبب االتصاالت.

وعلى ذكر االتصاالت فنحن اآلن مانعین االتصاالت إال بإجازة خاصة، ونسمح لبعض العوائل وھكذا.. 

تنظیم) والمنضبطین، بل في أزواع من المتسّكعین في أسواق میران شاه ومیرعلي والمشكلة لیست فینا نحن (ال

ممن ال ینضبطون وال یسمعون ألحد، وھم من العرب واألتراك واألذریین وحتى األلمان وغیرھم أخالط 

مھم كثیرة.. ودائما نحاول أن ننصح العقالء والرؤوس في المجموعات، ونتواصل معھم للتقلیل من الشر، وتفھی

نحن ساعون اآلن في تكوین مجلس تنسیق للمجموعات التركیة اللسان (اإلخوة المصلحة العامة، وأیضا

  األتراك، والتركستانیون، واألزبك بعضھم ولیسوا ناس طاھر جان، واألذریون، والبلغار ربما) وهللا الموفق.

یاطاً، وبدأنا بمرحلتھا األولى، وھي إزاء ھذه المخاوف وضعنا خطة إلدخال بعض العوائل إلى باكستان ، احت

البدء بمجموعة اخترناھا من العوائل الضعیفة : أرامل وغیرھا.. ولما بلغنا بعضھم رفضوا النزول إلى 

  باكستان، وتعرفون كیف اإلخوة والعوائل تتصرف.! وبعُضھم تحركوا بالفعل، وبعضھم بصدد التحرك اآلن.

ت من الذخائر ورسمنا بعض الخطط البسیطة، وأموُرنا فیھ صعوبة وعلى المستوى العسكري ، اشترینا كمیا

بسبب نقص حاد في الكوادر، وكثرة الجواسیس حتى أصبحت البیئة موبوءة ، وهللا المستعان، ولكننا لن نعجز 

  بحول هللا وقوتھ وثقًة فیھ عز وجل.

ن مانعاً لھ من اإلقدام على أیة كما رأینا أن نركز على "مسعود" فإن انكسار الجیش الخبیث في مسعود سیكو

عملیة كبیرة في شمالي.. كما قال لنا أبو محمد حفظھ هللا في مشورتھ إن مسعود ھي خط الدفاع األول عن 

  شمالي.. أطمئنكم أن الشیخ أبا محمد متابع معنا بشيء من الدقة مثل ھذه المشاورات بارك هللا فیھ.

  

  فة الجدیدة من قدر هللا تعالى، ومنھا :حصلت خالل ھذا الشھر بعض األحداث المؤس

عھ أخ آخر * مقتل األخ محمد خان (مسلم) وھو عبد هللا بن الشیخ سعید مصطفى أبي الیزید رحمھ هللا، وم



كان متزوجاً بإحدى بنات أخینا أبي خلیل الفلتاوي (تزوج بھا من نحو بلوشي عربي من كوادرنا، اسمھ معاویة، 

ھا ولداً).. فاآلن لم یبق من أوالد الشیخ سعید إال الصغیر أسامة، وابنتھ الشیماء أم سنتین تقریباً، وأنجب من

حفصة المصابة، وهللا یتوالھم.. العائلة اآلن في باكستان تحت ، وال أدري ھل تبلغوا بالخبر أو ال، على أساس 

  أن اإلخوة سیخبرونھم بعد العید.

قصفین مزدوجین على مكان واحد تقریباً یوم العید، وھم * ومنھا : مقتل عشرین أخاً في قصٍف واحٍد أو

عسكریون كلھا مجاھدیون من إخواننا من كتیبة من كتائبنا وھي كتیبة أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ.. 

والسبب ھو تجّمعھم للعید ، ورغم تأكیداتنا وتشدیداتنا على اإلخوة في اجتناب أي تجمعات، حتى كنُت قبل العید 

. في یلة أكدت علیھم بأال یزید العدد في المركز الواحد عن خمسة، إال أنھم یتأولون أحیاناً ویجتھدون.بفترة قل

ھؤالء العشرین عدد من اإلخوة األتراك، وكردیان اثنان من إیران، وثالث إخوة لیبیون ، واثنین أو ثالثة من 

  الجزیرة، وشامّي.

  م اؤجرنا في مصیبتنا واخلف لنا خیراً منھا.والحمد � ؛ إنا � وإنا إلیھ راجعون، اللھ

موضوع حمزة ووالدتھ :  فبالنسبة ألم حمزة فھي جاھزة إن شاء هللا لالنطالق إلى جھتكم، لكن كنا ننتظر تأكید -4

األمر منكم، وأیضا ننتظر أیاماً غائمة مناسبة للحركة حسبما وّجھتم.. وبالنسبة للتعلیمات بأن ال یتركوا وال 

معھم شیئا مما أحضروه من إیران، فھم عارفون بذلك ، بلغھم عبد اللطیف ثم بلغتھم أنا، حتى إنھم یستصحبوا

مبالغون في االحتیاط حتى سألت عن الذھب الذي معھا، فأشرُت بأنھ إن شاء هللا ال خوف من جھتھ، بل وسألت 

ھمُت من حمزة، فقلُت لھم إن شاء عن أسنان كانت حشْتھا في إیران وخدمتھا ببعض الماكسات الظاھر، حسبما ف

هللا غالب ظني أنھ ال ضیَر في شيء من ذلك.. المشكلة ھي أنھم قالوا إنھم عملوھا ھناك في إیران تحت إشراف 

طبیبة تابعة للناس الذین كانوا عندھم ھناك رسمیة.. وأنا غالب ظني إن شاء هللا أنھ لیس فیھا شيء، لكن فضلت 

  ا األمر ونتشاور في االحتیاط.أن أذكر لكم كل ھذا لترو

  

فإن أردتم أن نرسل أم حمزة صانھا هللا، فأخبرونا ھذه المرة، إما بموعٍد محدٍد ، أو أطلقوا ونترك وسیطنا 

  یأخذھم في الوقت المناسب عندما نرتب لھم معھ في یوم غائم مناسب.

  

ارك فیھ.. لكن طبعاً یا شیخنا المكرم ھو شابٌّ وبالنسبة لحمزة، فھو طیٌب صالٌح، رأیُت فیھ العقل واألدب، هللا یب

صغیر وعاش تلك السنین في سجن ، وھو المسكین اآلن موضوع في شبھ سجن آخر عندنا، فھو قلق من ذلك 

ویراجعني بأنھ البد أن یتدرب ویشارك ویقدم... وأنھ ال یرید المعاملة الخاصة كابن فالن، وھكذا جزاه هللا 

لكن سعد رحمھ هللا حاججھ، ولكنھ سھل العریكة لّین الحمد �، وذّكرتھ بما جرى لسعٍد، خیرا، فكنُت أصّبره وأ

وأن أھم شيء بالنسبة لك اآلن ھو أن تكون في مأمٍن وسالٍم وإن شاء هللا كل شيء یأتي كان أشد إلحاحاً منھ، 

ي مناطقة آمنة بمختلف بالصبر وبترتیٍب حسن.. وقد وعدُتھ أن أرتب لھ بعض التدریب اآلمن، والرمایة ف

األسلحة، ولألسف تأخرُت علیھ اآلن أكثر مما كنت أوّد  ، ولعلي أفعل في األیام القلیلة القادمة بحول هللا.. كما 

  وصابٌر محتسب.والحمد �أتعھّده بالكتب والملفات المفیدة ، وعنده كمبیوتر

  وإن شئتم أن تكتبوا لھ شیئا مناسباً لطیفاً فاكتبوا.

  ك لیتكم تكتبون بأنفسكم ألم حمزة وأنا أعطیھم یقرؤون بأنفسھم أي توضیحات أو توصیات وتذكیر.وكذل

  وهللا یبارك فیكم.

  

  فقد بلغني األخ الذي كلفتھ أن عنده اآلتي :بالنسبة للمرافق الذي سعینا فیھ 

البقاء ھنا ٔالربعۃ ٔاشھر تقریباً، ((ٔاما الموضوع الخاص، فأالخ الذي عندي ھو ٔاخ مجاھد تدرب عندنا و رجع بعد 

عمره یقارب خمسۃ و ثالثین سنۃ (و سٔاتٔاکد منہ ٔاکثر)، متزوج، عنده ٔاوالد صغار (لکن سٔارسل لکم عددھم و 

عمر کل واحد منھم المرة القادمۃ إن شاء هللا)، و عنده دکان ٔاو بعض الدکاکین في الھور، و ھو رجل فاھم، 

استئجار البیوت، بیع و شراء و جمیع التعامالت الالزمۃ للعیش المدني، و یعرف کیف ناضج، ثقۃ، یعرف ٔامور 

یتصرف في المدن إن شاء هللا۔ لکنہ لیس بشتونیاً، بل بنجابیاً۔ فما رٔایکم؟ و ٔانا من جانبي، سٔارسل لکم ما بقي 

  ))اھــمن المعلومات عنہ في المرة القادمۃ إن شاء هللا۔

  ل سیتأكد من مواصفات الرجل.. لكن ھو من أھل األوردو (بنجابي) على كل حال.فكما ترى صاحبي مازا

  ولعلي أنظر ھذه المرة عند أخینا إلیاس كشمیري فلعل عنده شخصا مناسبا.

  

في اإلقلیم، إذ بعد عبد اللطیف تعطلت المشاریع .... د تبین لكم من كالمي ، فإن حمزة اآلن عندناوكما ق

محمد خان واألخ معاویة البلوشي ألننا جعلناھما ھما المشرفان على الترتیبات للطریق وزادت المشكلة بمقتل



والتوسعة في أعماق بلوشستان وارتیاد األماكن اآلمنة، فذھبا جزاھما هللا خیرا واستكشفا ورتبا ثم لما عادا 

  در هللا أن یستشھدا في قصٍف أیضا، والحمد � رب العالمین.للمنطقة قلیل ق

ُركم أن إخوتنا أتموا بحمد هللا وعلى خیر وسالٍم صفقة السفیر األفغاني وأطلقنا سراحھ، ولعلكم تابعتم ذلك أخب-5

في األخبار، وقد استلمنا كل أو معظم المبلغ (یمكن یكون بقي شيء عند الوسیط الضامن، ولعلھم استلموه 

  و الشیخ جالل الدین، رجٌل آخر.اآلن)، والوسطاء الضامنون ھم آل حقاني، منھم الحاجي إبراھیم أخ

  ھذا التتمیم للمبلغ (یعادل حوالي ثالثة مالیین دوالر) استلمناه ھذه المرة بالعملة المحلیة.

نحن كانت البیعة (خالل الثالث سنوات ونصف الماضیة بعد مجيء لإلخوة من إیران) بالنسبة لموضوع البیعة ف-6

الت ضیقة، بأن كان الشیخ سعید بعیداً واألمر مستعجال (مثال : أخ للشیخ سعید فقط، وإنما أنوب أنا عنھ في حا

سیسافر للعمل الخارجي ونرید نأخذ علیھ بیعة، وھكذا ویكون الشیخ سعید في الجنوب وأنا في الشمال، أو نحو 

ي ذلك).. واآلن أنا أتولى أخذ البیعات فقط.. وكذلك قلُت ألبي یحیى یفعل كما كنت أفعل مع الشیخ سعید ف

الحاالت المستعجلة والضیقة، وفي مرٍة كان إخوة الشیخ یونس سیسافرون، وكنُت بعیداً ویصعب علّي أن ألتقي 

بھم قبل انطالقھم، فأرسلُت لھم تسجیال صوتیاً وأحلتُھم في البیعة على الشیخ عمر خلیل وكتبُت لھ ورقة معھم 

  لخ ففعل.أكلفھ فیھا بأخذ البیعة نیابة عني على ھؤالء اإلخوة...إ

ونحن طبعاً نأخذھا نیابة عن الشیخ أسامة بن الدن. ونقول في صیغتھا ما مثالھ : أبایعك نیابة عن الشیخ أسامة 

للشیخ أسامة ولمن یولیھ على السمع والطاعة في العسر والیسر والمنشط والمكره وأثرٍة علّي، في المعروف، 

وأن أحفظ سر ة دین هللا ودولة اإلسالم التي تحكم بشریعة هللا، على الجھاد في سبیل هللا إلقامعلّي من األمراء، 

  الجماعة، وأن أكون حیث أِمرُت أن أكون.

  

وأما اإلخوة المھیؤون للمسؤولیة في المستقبل، فكما ذكرُت لك من قبل : األخ عبد الجلیل، وھناك األخ قاري -7

شاء هللا، مع أنھ صعٌب شیئاً ما، لكنھ ذو ھمة سفیان المغربي ، واألخ أنس السبیعي یصلح لبعض المسؤولیة إن

وذو رأي ونظر وحزم، أنتم تعرفونھ.. وھناك األخ أبو خلیل یعاون في المسؤولیات لكن ال یقدر على شيء 

كبیر، وھناك أخ باكستاني اسمھ أحمد فاروق (مسؤول السحاب أوردو) وھو رجل فاضل ویعرف العربیة بشكل 

افة وھمة، ولعلنا ندخلھ معنا في الشورى ھذه المرة بعون هللا، وھناك األخ أبو جید وصاحب إدارة وعقل وثق

دجانة المصري (الباشا) هللا یحفظھ، واآلن بصدد أن نجربھ في مسؤولیة العمل في باكستان، وطبعا أبو عمرو 

بن عٍم وھناك األخ أبو حفص الشھري (االمصري وأبو صالح وأبو زیاد العراقي یصلحون لبعض األعمال. 

فھذا من ألبي عثمان رحمھ هللا، وھو اآلن یدیر العمل مكان أبي عثمان، وھو خیٌر من أبي عثمان فیما نظن)، 

  القدامى.

ل ھو اآلن في لجنة العمل وأما من الجیل الجدید فعندنا : األخ أبو عبد الرحمن الشرقي، من البحرین، شاّب فاض

لي یعمل معي في االتصاالت ویشارك في اإلعالم شاٌب فاضل جداً أخ كویتي اسمھ أبو الحسن الوائالخارجي، و

أحسبھ كذلك، وأخ آخر من الجزیرة عسكري ورجلٌ صالٌح ذكّي ذو خلق عاٍل وعقل ودین نحسبھ كذلك اسمھ 

أبو حمزة الخالدي (وھو ابن عم الشیخ الخالدي المسجون مع الشیخ الفھد والشیخ الخضیر في السعودیة)، وھو 

ر كتیبة عندنا، ھؤالء الثالثة عندھم معنا في الساحة ثالث سنوات تقریباً، ومازالوا یترقون ونظن فیھم اآلن أمی

  الخیر والنجاح إن شاء هللا.

  ویوجد من الجیل الجدید غیرھم أیضا، وهللا یحفظ الجمیع.

الْك ونصف. وعلى ھذا نرسل لكم مع ھذه الرسالة مبلغ ستة عشر الْك روبیة، وكنا من قبل أرسلنا لكم ثمانیة -8

یبقى عشرة الْك نرسلھا لكم بحول هللا في إرسالیة قادمة ، وھي تمام ما یعادل الثالثین ألف یورو التي 

  اس الصرف عندنا  بمائة وخمسة عشر (الصرف كان نقص ثم زاد).على أسطلبتموھا.

  وهللا الموفق.

ولى ذلك إن شاء هللا، ومازلُت لم أتكلم معھ، وبالنسبة لتعمید َمن یصلح لشرف على صندوقكم فعندي أٌخ یت

  وسأحاول في المدة اآلتیة بعون هللا، ونرسل لكم بحول هللا الكشف كامالً.

وعلى ذكر األوضاع المالیة، فنخبُركم أنھ بحمد هللا تم منذ حوالي أربعة أشھر (تقریباً من شھر رمضان المبارك -9

على االندماج الكامل مع التنظیم ووافق جزاه هللا خیرا على ترك الماضي) االتفاق مع أخینا الشیخ أبي یحیى 



شرطھ الذي كان شرطھ ھو وإخوانھ (وكلُّھم قد استشھدوا رحمھم هللا : أبو اللیث وأبو سھل وعبد هللا سعید) 

الحمد عندما انضموا إلى التنظیم بأن یكون لھم استقاللھم المالّي وأن یحتفظوا بمصادرھم ویستثمروھا... فاآلن 

� انتھى ھذا، وكُمل االتحاد بشكل كامل في كل شيء، وأعطى أبو یحیى كل مصادره وكل ما یأتیھ اآلن یحولھ 

میزانیة خاصة مناسبة لقدره شھریاً یصرُف منھ - من اللجنة المالیة في التنظیم–للمیزانیة العامة، وصار لھ ھو 

لمعارف ومعونات من طرفھ وغیر ذلك، والحمد � على ما یحب من متعلقاتھ وعالقاتھ كھدایا للضیوف وا

نبشركم أننا على قلِب رجٍل واحٍد تحابباً وثقة وتعاوناً، ونسأل هللا أن یبارك في ھذا الجمع الذي اجتمع علیھ عز 

  وجل.

رح وقد كنُت بلغُت الشیخ أبا محمد بذلك وكتب لھ الشیخ أبو یحیى برسالٍة في ذلك، ففرح أبو محمد بذلك أشد الف

  وكتب لي أن أخبركم بھذا.. الحمد �.

أخبُركم أن الشیخ یونس قد سافر من عندنا، ولكنھ مازال في المنطقة الحدودیة في جھة بلوشستان، بحیث - 10

یرتبون للدخول بحول هللا إلى إیران، وهللا یوفقھم، وكل أصحابھ معھ وعددھم أظن ستة.. نسأل هللا أن یسترھم 

  من عنده.ویحفظھم ویمدھم بالمدد

وبسبب تعثر التواصل بمقتل اإلخوة لم أرسل لھ رسالتكم األخیرة إلیھ بعُد، وإن شاء هللا نرِسلھا متى ما تیسر 

  بتیسیر هللا وتوفیقھ.

بالنسبة لملف "عائلي" الذي كنتم أرسلتموه في المرة األخیر إلى عبد اللطیف، فھو مازال عندي فھل أحذفھ أو - 11

  تأمرون فیھ بشيٍء؟

  

  وھذا ما تیّسر وبا� عز وجل العصمة وعلیھ االتكال، ال إلھ غیره وال رب سواه.

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  محمود

  ھـــ1431ذي الحجة17یوم الثالثاء 


