بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه وبعد:
الى الشيخ الحبيب والقائد الشهم /الشيخ اسامة بن محمد بن الدن حفظة هللا تعالى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.....
اسال هللا ان تصلكم هذة الرسالة وانتم في خير وحفظ وسالمة كما اساله ان يمد في عمركم وان يجعلكم ذخ ًرا لدينه وان
ينفع بكم اإلسالم والمسلمين وكما ادعوه ان ال يركم مكروه وال من تحبون امين.
شيخى الكريم ......إذا سالتم عن حالنا فنحنوا وهللا بخير وفي صحة وحفظ وجميع الشباب من حولنا ،كما ارسل لكم احر
التعازي على شهداء امتنا واسال هللا ان يتقبلهم في العليين وان يجعل ارواحهم في حواصل طيور خضر تسبح في الفردوس
االعلى امين،
شيخى الفاضل .....لقد تكلمت مع مقامكم الشريف عن االمير الذي نعمل معه في السابق وقد امرتنا ان نكون مع الشيخ
الشهيد كما نحسبه وهللا حسيبة مصطفى ابو اليزيد ولقد عملنا معه كما امرتنا بذلك  ،واالن نريد من فضيلتكم ان توجهنا
لما ترون ومن هو االمير الذي نقوم بالعمل معه؟.
تعلمون ايه الشيخ الكريم انا في االعوام الماضية كنا نعمل في الهند بإسم ( )313وفي اإلعالم بإسم (بريقد) ويقولون في
اإلعالم بانها مجموعة من قاعدة الجهاد وكنت اريد من فضيلتكم ما هو امركم وهل ترون ان نواصل بهذا اإلسم ام نغيره إلى
ً
إسما اخر  ،وانتم تعلمون ان جميع االخبار كلها تتكلم عن هذا اإلسم فما هو رائيكم في هذا ارجو من فضيلتكم ان تفيدونا.
يوجد مع هذة الرسالة ملف لما تقوله وكاالت االنباء عن هذا الموضوع وارجو بعد النظر فيه ان تامرونا بما ترونه صالح ومفيد
لإلسالم والمسلمين؟
شيخى الكريم ......كنت تشاورت مع بعض اإلخوة عن العمل في داخل الهند وكيف هي الطريقة لسحب البساط من الذين
يجاهدون بنفع اإلستخبارات الباكستانية وحتى نبين لالمة ما هو الواجب ولمن يكون الجهاد فما هي الطريقة المقترحة لهذا
العمل وجزاكم هللا خير؟
شيخ الغالي ......ارجو من فضيلتكم ان ال تنسونا من صالح دعائكم فنحنوا وهللا ضعفى مساكين ال نقدر على شئ إذا لم
يوفقنا هللا سبحانه وتعالى وإذا كان هناك خطاء فارجو من هللا العفو والمغفرة منه ً
ثما من فضيلتكم وهللا اسال ان يعز
اإلسالم واهله وان يجمعنا على خير وفي خير وارجو ان ال تنسونا من دعائكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
اخوكم في هللا محمد الياس الكشميري
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