
الله         رسول على والسلم والصلة لله والحمد الله بسم

الله    |               حفظكم صاحب زمراي الفاضل وشيخنا الكريم أخي
الله    ورحمة عليكم السلم

خطاكم               الجهاد درب على ويثبت ويرعاكم يحفظكم وأن وعافية بخير تكونوا أن تعالى الله نسأل
ونصر                 وفتح خير شهر وجعله خير لكل الكريم الشهر هذا في وإياكم ووفقنا بخير وأنتم عام وكل

وبعد    السلم لمة

في      المؤرخة الكريمة رسالتكم عندنا       :15وصلتنا والجديد خيرا الله وجزاكم شعبان

التسجيل –              1 وصول بعدم أخبرنا إسبوع قبل هناك الوسيط مع إتصال آخر ففي للغرب بالنسبة
ولم               التيسير الله ونسأل بالتسجيل آخر رسول مع أخرى رسالة وأرسلنا السبب نعرف ولم له

الله          حفظهم أزمراي أسرة عن جديد خبر أي يأت

رأينا-              2 استقر اللطيف وعبد عطية الشيخ مع التشاور فبعد طلبتم الذي المرافق للخ بالنسبة
وعنده               ومتزوج لهور من وهو عثمان وهو السابقة المرة في أرسلناه الذي الول أخين على

وعمره   والثاني             28ولدان لسرتكم مرافق سيكون أنه السابقة المرة في عرفناه قد أننا إل سنة
وعمره        الزواج يريد وأعزب كراتشي من من     25سعد معنا والثنين ومبايعين  7سنة سنوات

مباشرة               نرسله الله شاء وإن أحدهما فاختاروا أكثر جبهات دخل سعد أن إل ثقات وثقات
للوسيط

إسراء-               3 منظمة في كان أنه وأظن رسالتكم وإبلغه له الوصول في سنجتهد للخطيب بالنسبة

قصف –               4 في وذلك الشهداء في وتقبله الله رحمه مسعود الله بيت الخ مقتل في نعزيكم
بيتا                وكان زوجته فيه تقيم الذي عمه بيت في وكان الله رحمها معه زوجته وقتلت الجاسوسية

ولي               مولوي نائبه تولية على أجمعوا قد مسعود في المجاهدين قادة أن لله والحمد مشهورا
وقفنا                 وقد عليه أيدناهم قد موفق نظنه اختيار وهو له نائبا الله حكيم وعينوا عليهم أميرا الرحمن

اليام               هذه في منهم وقريبين بجانبهم نكون أن منا وطلبوا خدمات أي عليهم وعرضنا بجانبهم
به               بأس ل وبالواقع شرعي علم وعنده طيب رجل الرحمن ولي ومولوي بذلك ووعدناهم

بالخرين      و بنا جيدة وعلقاته

الخدمات-               5 شورى في عضو كان الذي القديم هو ليس عندنا وصل الذي العراقي حمزة أبو

وكما-                6 الفكار تطابق على لله والحمد بجدية فيه نفكر فكنا للسر سرية تكوين من ذكرتموه ما
مهم                عمل أنه أخيرا فعل ورأينا متخصصة جهة من ليس ولكن العمل بهذا نقوم نحن تعلمون

كبار              أيضا فتشمل أوسع عندنا السرى دائرة ولكن تفضلتم كما له سرية تخصيص وينبغي
لبد               هذه من حالة وكل المالية الفدية أجل من وغيرهم الهندوس من الصلين والكفار المرتدين

في       ,       العسكري المريكي السير فإن وبالمناسبة بها القيام قبل الشرعية اللجنة إجازة من
أصحاب               والمارة وهم حقاني لناس إداريا تابعا كان وإن عندنا نقلوه الذين هم وإخواننا حفاظتنا
في       (     )    نشارك بأن حقاني الشيخ وخليفة ابن وهو حقاني سراج وعدنا وقد فيه الخير القرار

المريكيين        مع المفاوضات عند طلباتنا بعض تقديم

بطريقة-              7 ذلك في نجتهد الله شاء فإن بأهلكم والخاصة لليمن والرسالة المبلغ لرسال بالنسبة
أمنية 

لهذا-               8 متفرغ وهو ماليا مسئول اللطيف عبد الخ عينا شهور منذ فنحن المالي الوضع بخصوص
والغرب              باكستان داخل وفي عندنا معه يعملون الخوة من مجموعة معه وكذلك ونعاونه المر

شهور                 ثلثة قبل هناك مسئول كان الذي أخينا أسر بسبب الغرب في تأسر قد العمل كان وإن
حوالي                شهريا منتظمة شبه بصفة يصلنا لله والحمد آخر مسئول إرسال بصدد ونحن 15تقريبا

وحوالي     باكستان من أخرجنا       ,   10لك لله والحمد والفدية منتظم الغير بخلف الخارج من



وصلت              وقد الكريم الشهر هذا من بدأا أشهر لستة بنا والمرتبطين الخوة لجميع الكفالت
ممن             135000 الخر البعض وزواج الكوادر بعض لنضمام زيادة في المكفولين أعداد حيث يورو

سنتين       القل على معنا يقضي

في-           9 يخرج أن مناسبا كان لو الجديد الموفق إصداركم في    11بخصوص الخوة فإن سبتمبر
قبل             ترسلوه فلو كذلك كان فإن المناسبة لهذه إصدار كعادتهم يعدون يكون  11السحاب سبتمبر

آباد-        10جيدا                                                    اسلم في الجزيرة لقناة تيلفون رقم وصلنا
وهو     0512201652أو0512201651وهو  انترنت البريدي زيدان . muaffaq a comsatsوعنوان

net . pk     الحرف وأخوكم           aملحوظة دت ويسموه قوس فوقه يكون الذي هو الكلمتين بين الذي
لكم              نرسله للعنوان وصلنا إذا الله شاء وإن أكتبه استطعت ما الكومبيوتر في أمي

يكتب-             11 أن محمود الشيخ من طلبت فقد الخارجي العمل وموضوع القوائم لموضوع بالنسبة
بخصوصه   لكم

دعائكم            صالح من تنسونا ول ودائعه تضيع ل الذي الله نستودعكم وأخيرا
الله    ورحمة عليكم والسلم

عثمان                                                - 3الثنين  أخوكم رمضان


