بسم الله والحمد لله والصلةا والسلما على رسول الله
إلى شيخنا وحبيبنا الكريم  :مولوي أزمراي

حفظه الله

السلما عليكم ورحمة الله
نسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وعافية وأن يحفظكم الله من
كل سوء ويوفقكم لكل خير ويجمعنا بكم قريبا على خير ما يحب
ويرضى وبعد وصلتنا رسالتكم المؤرخة في أول ربيع الول
وبخصوص ما تفضلتم به من التأكيد على سياستنا في أن 1-
الولوية في عملنا هو ضرب رأس الكفر أمريكا فقد تناقشت أنا
والشيخ محمود مبدئيا في المر ونحن معكم تماما في هذا التوجه
ولكن عمليا نجد صعوبة في تحقيق ذلك لن الحكاما المرتدين
وأعوانهم ل يتركوننا فهم يعلمون أن مصيرهم مع مصير أمريكا
ولو فرض أنهم تركونا وشأننا فإن أمريكا ستضغط عليهم
لمحاربتنا كما هو الواقع الن في باكستان والجزائر والعراق وكما
هو متوقع وقد حصل في اليمن والصومال فنرى أنه محتما علينا
أن نواجه الفريقين ماداما لنا أماكن مجتمعين فيها أو أن نقوما
بحرب المقاومة الفردية كما كتب بذلك أبو مصعب السوري فرج
الله عنه فهذا رأينا المبدئي وسنزيد من منا قشة المر والنظر
في التجارب السابقة ونوافيكم برأينا النهائي إن شاء الله وقد
أرسلنا رسالة أبي محمد ولكن ل ندري أجاء رسوله ليأخذها هي
وسابقتها أما ل وكان قد أخبرنا أنه سيتأخر علينا في هذه الياما
للدواعي المنية
وبخصوص رسالة أبي بصير فقد أوقفناها حتى نستكمل 2 -
النقاش وقدعلمنا أنكم كتبتموها قبل أن تأتيكم رسالتنا التي فيها
رأينا عن العمل في اليمن ونرى مبدئيا أن طلب الهدنة قد يكون
غير مناسبا الن لنه سيفسر على أنه لضعف القاعدةا هناك على
أن يؤكد الخوةا في إعلمهم وتصريحاتهم بما تفضلتم به أن
هدفهم ضرب المريكان لحتللهم لفلسطين ومقدساتنا ويطلبوا
من الجيش اليمني أل يقف في صف المريكان وهذا رأبنا مبدئيا
وسوف نوافيكم بالرأي الخير إن شاء الله

بالنسبة لضربة أخينا منصور الشامي رحمه الله وقتل ال 3 - 15
عشر أخ فلم يكونوا في ضربة واحدةا بل كانت ثلثا ضربات
متفرقة وفي أوقات مختلفة في أسبوع واحد وضربة منصور
كانت في سيارته هو وسائقه الوزيري لما كان في زيارةا لحد
أنصارنا الطيبين والقدماء في نصرتنا ولما أنهى زيارته وخرج
وركب السيارةا هو والسائق جاء عليهم القصف مع أ في وداعه
النصاري وإبنين له فقتلوا جميعا رحمهم الله وغالب ظننا أن
سبب القصف شريحة وضعت في السيارةا وقد سبق ونبهنا على
الخوةا بعدما ترك السيارةا وحدها في أي مكان حيث ضربت
سيارات كثيرةا ولكن قد تحدثا غفلة والعدو متربص ول حول ول
قوةا إل بالله وأما عن المسئول المني فنحسبه كفئا واسمه أبو
الوفا من المدينة وقد سبق له خدمة في الجيش ومعنا منذ
خمس سنوات وقد اكتسب خبرةا في العمل المني والداري وقد
قاما بعمل تعاون وتنسيق بين المجموعات الجهادية الوزيرية مما
نتج عنه مقتل الكثير من الجواسيس ونائبه هو الخ الزبير
المغربي وقد خرج من سجن إيران قبل ثمانية شهور وكان سابقا
مع المقاتلة يعمل مع أنس السباعي في المن وقد مسك أمن
التنظيم وقائم بجهد طيب في تأمين أماكن المجاهدين وتنفيذ
اللئحة والتعليمات المنية ونحن نتابع معهم ونسأل الله التوفيق
والمشاكل المنية تتمثل في  -1أن عدد الجواسيس كبير فكلما
مسك الخوةا جاسوس إعترف على لستة من الجواسيس  - 2أننا
لظروف الحرب في مسعود تجمع أكثر المجاهدين منا ومن
المجموعات المهاجرةا في شمالي  -3تفريط البعض في
التعليمات المنية والله المستعان
بالنسبة للغرب فكما ذكرنا لكم وصول أسرتين وكانوا مع 4 -
أهلكم والخوةا الكبار وقد إلتقيت بأحدهم وهو محمد بن أبي جهاد
وهو متزوج من بنت الشيخ أبي حفص رحمه الله ولم ألتق
بنعمان وقد طلبت من محمد كتابة تقرير مفصل عن أحوالهم بعد
سعد رحمه الله لرسله لكم ولم يرسله لي بعد وأهم ماقاله -1
أن اليرانيين بعد حادثة هروب إيمان قالوا لهم نحن نوينا إقفال
ملف القاعدةا وإخراجكم جميعا  – 2أن واحد من المن اليراني
أخذ لدن وأوصله لسوريا عند أمه وقد إتصل عليه إخوانه في

السجن واطمئنوا على وصوله  – 3أن اليرانين وحسب قولهم
للخوةا لم يوافقوا على ذهاب إيمان للسعودية وأنهم يريدون
إرسالها لسوريا عند أمها وحتى مجيئ الخوين قالوا لهم أنها
مازالت في السفارةا  – 4الخوةا كانوا ل يخبرون عن أي محاولت
من طرفنا لخراجهم ولم يصلهم إل التسجيل الذي سجلته أنا
والخوةا الذين خرجوا أول وفرحوا لما رأوا لقائي مع الجزيرةا
لنهم اطمئنوا على وصول سعد رحمه الله إلينا وأن قضيتهم
بدأت تخرج للعلن  – 5أن خبر مقتل سعد جاءهم ولكن غير
مؤكد وأرسلوا مع الخوين للتأكد من الخبر ثم معرفة رأينا في
مجيئ أهل سعد أما سفرهم عند والدهم وعندهم طريقة مشفرةا
اتفقواعليها من خلل قناةا فضائية وقد قلنا لهم بتخيير الخت وأن
الفضل سفرها حاليا عند والدها  -6طبوا من الخوين أن يبلغونا
بضرورةا فك رجلهم الذي عندنا
-وصلنا رسائل من الخوةا في الجزائر مرفقة وقد حققنا ارتباطمشفر مع الخوةا في اليمن وقريبا مع الخوةا في الصومال
ومرفق رسالة من الصومال جاءت عبر اليمن
إن شاء الله المور الخرى التي طلبتموها في رسالتكم نستكملها
ونرسلها لكم تباعا ول تنسونا من صالح دعائكم
والسلما عليكم ورحمة الله
أخوكم ومحبكم
 3ربيع أول الربعاء
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و صلتنا رسالتكم الخيرةا قبل ثلثة أياما وقد أرسلتها للشيخ
محمود ولم ألتق به بعد وسنرسلها لبي محمد وحتى تاريخه لم
يأت جواب منه على الرسائل السابقة ورأي العبد الفقير فيما
كتبتم عن موضوع العمل الخارجي وأهميته وأهمية ضرب العدو
في عقر داره فنؤيد رأيكم مائة في المائة وجزاكم الله خيرا على
ماتفضلتم به من أدلة مقنعة وأمثلة مطابقة فازدادت قناعتنا
ووضحت لنا الولوية والهمية وسنبذل جهدنا في تحقيق ذلك إن
شاء الله وأما عن ملحظاتنا وتوضبحاتنا المتواضعة فهي  -1إن
خسائر العدو المريكي في العراق وأفغانستان البشرية ) قتلى

وجرحى ومرضى نفسيين ( أكبر بكثير من المعلن رسميا والذي
إعتمدتم عليه في بيان خسائرهم ومرفق تقرير يبين أن قتلهم
في العراق ليقل عن خمسين ألف وهذا مايؤكده شهود العيان
من الخوةا الذين جاءوا عندنا من العراق وأيضا ما رأه إخواننا في
أفغانستان وخسائرهم القتصادية كما ذكرتم وهذا الذي أدى
لسقوط الحكومة الجمهورية وسيؤدي بإذن الله لسقوط
الديمقراطية إذا استمرت على سياستها بدليل انحفاض شعبية
أوباما  ،فصحيح ما ذكرتم من أن ضربهم في عقر دارهم تأثيره
أكبر وأسرع ولكن ضربهم في الخارج أيضا له تأثير كبير في
إستنزافهم خصوصا إقتصاديا وهذا طبعا واضح لكم ولكن أردت
أن أذكره حتى نحدد الولوية في ظل قلة المكانيات المادية
فالنسبة العظمى من ميزانيتنا  %80تقريبا تنفق على العمل
داخل أفغانستان و باكستان وهي قليلة والخوةا العاملين في
الجبهتين يشتكون دائما من قلتها وأرى أننا ل نستطيع تقليلها
لحساب العمل في عقر دار العدو
العمل في عقر دار العدو ليس مستحيل ولكنه صعب في ظل 2-
الجراءات المنية المشدده ويحتاج لترتيبات جديدةا وطويلة كما
ذكر الشيخ يونس في تقريره إل أن تأتي فرصة جيدةا فيجب
إستغللها وأنا أرى أن نبدأ بها وإن كانت طويلة ولكن أردت أن
أبين لكم أننا أمامنا وقتا طويل حتى نجني ثمارها في حين أننا
نجني ثمرات العمل في الجبهات الن يوميا فأيهما نرجح في ظل
قلة المكانيات إذا حدثا تعارضا بينهما
فكرةا القياما بدورةا كوادر للعمل الخارجي فكرةا طيبة جدا – 3
وأستفسر منكم هل هذه الكوادر بعد إعدادها لترسل للقاليم
الخرى ) وهذا الذي أرجحه ( أما لعمل القسم هنا حتى نأجذ هذا
في حسابنا عند إختيار الفراد الممكن سفرهم ومسألة تأمين
الشيخ يونس والدورةا ضرورية جدا ولكن خيار داخل باكستان
أتخوف منه كثيرا وإن شاء الله نتشاور مع ش محمود وش يونس
في أفضل الخيارات المنة
فكرةا قسم التطوير ممتازةا وأظن أن مقصدكم الول منها 4-
خدمة العمل الخارجي ونظرا لندرةا المسؤل الذي يجمع الصفات

المطلوبة للعمل الخارجي والتطوير فبدا لي أن يكون أخونا
يونس مسؤل عن إعداد كوادر العمل الخارجي وقسم التطوير
في الفترةا الولى وليكن لستة شهور أوسنة خصوصا أننا حاولنا
تفعيل دور محب الله باعتباره أصلح المناسبين لمسؤلية العمل
الخارجي لول السلبيات التي ذكرناها لكم من قبل فجلسنا معه
عدةا جلسات وصارحناه بما لدينا عليه من ملحظات ووجدنا عنده
استجابة طيبة وشعور كبير بالمسؤلية واتفقنا معه على أن نعين
أحد الخوةا واسمه عبد الرحمان الشرقي ) ويجمع صفات طيبة
تؤهله للمسؤلية ( على أن يكون مسؤل عن القسم مؤقتا ويكون
محب مسؤول عن الشراف عليه وعلى القسم من الناحية الفنية
وله سلطة مفوضة منا وذلك للدواعي المنية في عدما ظهور
محب في المسؤولية وبالتالي التركيز على استهدافه من العدو
وكذلك لقلة المكانيات المادية التي تدفع العمل وتوفر الحماية
المنية اللزمة له في حالة تعيينه مسؤل وهذا لفترةا حتى تتوفر
الموال ’ فالخلصة التي أراها في نظري  -1أن يبقى القسم
الموجود حاليا في صورته المصغرةا والتي وضحناها لكم من قبل
لتطوير أساليب العمل ولتدريب العناصر التي نرى أن تستغل
سريعا والقياما ببعض العمليات التي من قبيل الفرص ويشرف
على هذا القسم محب ) مرفق ملف باسم خرسانيات أعده
محب للنشر والتوزيع وأهم مافيه ما كتبه باسم ارهبوهم (  -2نبدأ
بفكرةا إعداد الكوادر والتطوير وبدايات المشروع الذي طرحه
يونس على قدر ماعندنا من أموال والتي هي قليلة جدا في هذه
الياما ) رصيدنا كله ل يجاوز المائة ألف من الحمر ( وهي ميزانية
شهرين لكل العمال ونسأل الله أن يفتح علينا من فضله وقد
صرفنا كفالت لثلثة شهور )  100ألف من الخضر ( في بداية
هذا الشهر ولم نصرف ستة شهور كعادتنا لقلة الموال يعني بعد
شهرين نحتاج  100ألف أخرى ونحن نجتهد في كل الطرق
لتحصيل الموال ولكن قد تكون سنة الله في البتلء بنقص
الموال ونحن نحسن الظن بالله أنه سيستر علينا ويرزقنا من
فضله وهو حسبنا ونعم الوكيل ’ وقد أرسلنا لكم سابقا أننا في
طور إنشاء فرع للعمل الخارجي في تركيا من الخوةا التراك
وقد إخترنا أخ جيد واعي وفاهم ومبايع وعلى خلق ودين

وأعطيناه عدةا دورات وهو جاهز للسفر ويمكن أن نؤخره لخذ
الدورةا المقترحة
نعم عند أمريكا القوةا على ضرب أي دولة إسلمية جديدةا 55-
ونعم ينبغي أن نعمل بقدر استطاعتنا على أن نحمي هذه الدولة
وأل تسقط ولكن هل إذا استطاعت أي جماعة أو تنظيم ضرب
نظاما الحكم في أي دولة وإقامة إمارةا إسلمية والحكم السلمي
هل نقول له ل تفعل فإن أمريكا ستسقطك مثل الحال الن في
الصومال أو ما سيكون إن شاء الله في أفغانستان أظن أن هذا
ليسعنا فهم قد قاموا بما يجب عليهم في حدود إستطاعتهم
والله القوي العزيز سيتولهم ) ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا
وأن الكافرين ل مولى لهم ( فيجب أن نستحضر هذا البعد
اليماني في قياسنا للمور مع عدما إغفال البعد المادي والعدادي
بقدر الستطاعة ) أعلم أن هذا البعد البماني في علمكم
وحسابكم ولكن من باب المناقشة والتذكير به ( وأيضا قياما
إمارةا إسلمية وإن أسقطها العداء ستأتي منها فوائد كثيرةا قبل
السقوط على مستوى المة السلمية والحركة الجهادية مثل
ماحصل في أفغانستان وما يحصل الن في الصومال أظنه أكبر
بكثير من سلبية السقوط وسيقرب النصر والفتح العاما بإذن الله
وأيضا وإن كان عند أمريكا قوةا مدمرةا فإن هناك عوامل كثيرةا
تؤثر عليها في إتخاذ قرار الضرب وإل لماذا لم تضرب طالبان
في أول عمرها ولم تضرب إيران حتى اليوما ولم تضرب حركة
شباب المجاهدين حتى الن نسأل الله أن يدافع عنهم ولم تدمر
إسرائيل غزةا وتسقط حكومة حماس ومن معها من المجاهدين
غير حماس فينبغي لنا أن نستفيد من هذه العوامل والتناقضات
لمصلحة الجهاد والمجاهدين بعد التوكل على الله والله أعلم
ملحوظة  :أرسلنا ضمن ملف قسم الكومبيوتر مضاد
للنتيفيروس جيد وحديث
هذا ما تيسر لنا من جواب على رسالتكم نظرا لضيق الوقت من
استلمنا لرسالتكم وطلب رسولكم لرسولنا وسنناقش المور مع
الخوةا ونرسل لكم مع الرسالة القادمة سامحونا على التقصير
ول تنسونا من صالح دعائكم والسلما عليكم ورحمة الله
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