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حفظكم الله

السلم عليكم ورحمة الله
نسأل الله تعالى أن تكونوا في أتم الصحة وأوفر العافية وأن يمن علينا وعليكم بنصره وفتحه
القريب وأن يجمعنا بكم في الدنيا في عز وتمكين وفي الفردوس العلى في الخرة مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح العمال وبعد
وصلتنا رسالتكم الطيبة وجزاكم الله خيرا وإليكم جوابنا :
 – 1أوضاع أصحاب الزيات كما هي وتأكدنا من وصول التصوير الذي صورناه مع الخوة الذين
خرجوا إلى الناس هناك وقال الوسيط إنهم أرسلوا تسجيل منهم لنا وسيأتي به بعد العيد وحتى
الن لم يصلنا واللهم يسر المور
 – 2بالنسبة للمرافق الذي اخترتم ) أسمه سعد ( فأرى أنه غير مناسب أن يستأجر هو البيت لنه
من كراتشي وليس له غطاء لتواجده في بيشاور وضروري أن يساعده أحد من أهل بيشاور فإن
كنتم رتبتم هذا فجيد وإل فعندنا من الخوة من أهل بيشاور العاملين معنا و مبايعين لنا من
يساعده في هذا ونرى أيضا التمهل في استئجار البيت الن حتى التأكد من خروج الناس
ومجيئهم عندنا إن لم يكن لكم حاجة أخرى للبيت وأرى لو يبقى الناس عندنا بعد خروجهم في
مناطق آمنة حتى يرتب المكان وتحتاجوا لنزولهم يكون آمن لهم وأأنس والله أعلم
 – 3الحوال عندنا طيبة والحمد لله وقد أعلن الجيش المرتد بدأ الهجوم على مسعود وقد زادوا
من الضربات بالمدفعية والجت وغالب ضرباتها غير مؤثرة بفضل الله وقد تعود المجاهدون على
تفادي ضربات الجت بالخروج بعيدا عن أماكنهم تحت الشجار وقد زادوا الحصار وقلت المواد
وإن كان مازال موجود طريق لشمالي وقد تقدم الجيش من ثلث محاور وقد استطاع الخوة
صده بفضل الله وهم يحاولون بشدة تحييد مجاهدي الشمال ومجاهدي وانه وللسف فيه بعض
الستجابة من قادتهم بحجة ضغط العوام وقلة المكانيات ونحن نحاول إثنائهم عن هذا وكانوا
قد أعلنوا عن هدنة انتهت بتاريخ  15أكتوبر وعندهم شروط أهمها عدم الضرب على مسعود من
مناطقهم وإل تكون المنطقة التي يضربون منها خارج التفاق  ,وقد أخرجنا معظم القيادات
التي ليس لها ضرورة من منطقة مسعود وأخرجنا كل السر تقريبا وقد زدنا أعداد إخوننا
المجاهدين في مناطق مسعود بعد رجوع بعضهم من أفغانستان والله الموفق  ,وقد كانت هناك
ضربات بالجاسوسية خلل الشهر الماضي في شمالي ولم يكن من نصيبنا إل ضربة واحدة كانت
في  10شوال على سيارتين لنا ولخوة ازبك وقد تقابلوا في الطريق وقد قتل أخ من كوادرنا
وهو لقمان المكي رحمه الله وكان أمير كتيبة أبي بكر الصديق وأصيب نائبه سراقة الكويتي
وبترت إحدى قدميه عجل الله بشفائه وقتل أخين من الزبك رحمهم الله وأصيب ثالث شفاه
الله  ,وفي ضربة بالجاسوسية في أول رمضان في جنوبي كانت على الزبك قتل فيها عدد منهم
رحمهم الله وقد تأكد مؤخرا أن طاهر جان أميرهم كان منهم رحمه الله وغفر له  ,ونبارك لكم
على العمليات التي تمت في داخل باكستان السبوعين الخيرين وتقبل الله الخوة في الشهداء
وكانت عمليات لهور الثلثة من إخواننا والله يتقبل من الجميع
 – 4بالنسبة لما طلبتم من الهتمام بالطاقات الجديدة ومحاولة تطويرها وتكوين قيادات منها
فجزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المهم ونبشركم بأننا والحمد لله مهتمون بهذا المر على قدر
ظروفنا وأحوالنا الغير مستقرة وضربات العدو التي قد نالت بعض هذه الكوادر ففي الشتاء
الماضي عقدنا دورة كوادر من  15أخ ممن تولوا بعض المسؤوليات الميدانية والدارية لمدة
شهرين تقريبا وأعطيناهم مواد مهمة شرعية وعسكرية وإدارية وأمنية وفقه الواقع وكانت
موفقة بفضل الله وننوي عقد دورة مثلها في هذا الشتاء إن شاء الله مع الهتمامات الفردية
ببعض الخوة من جانبنا وجانب مسؤليهم  ,وكذلك كونا مجلس استشاري من  10أعضاء من
المسئولين الناضجين والغير أعضاء في مجلس الشورى ويحضر جلستهم عضو من مجلس
الشورى مهمته مناقشة والتشاور في الموضوعات التي ستناقش في مجلس الشورى ) مالم
يكن موضوع سري يخص مجلس الشورى ( لعرض أرائهم على الشورى للستفادة منها وبهذا
تتطور قدراتهم وتتسع مفاهيمهم ويشعروا أنهم مشاركون في القرار وقد مر على هذه التجربة

ما يقارب العام وكانت نتائجها طيبة والحمد لله ونبشركم أن هؤلء الخوة من خلل مناقشتنا
معهم ومما ينقل لنا من أرائهم مأهلون لتحمل مسئولية العمل والشورى والله يحفظهم
ويرعاهم  ,وإن شاء الله ننقل توجيهاتكم هذه للخوة لزيادة الهتمام بهذا المر
 – 5توجيهاتكم فيما يخص الصدارات المرئية والمكتوبة طيبة ومفيدة وإن شاء الله نفعل ما
طلبتم ونرسلها للجهات المعنية والله الموفق وبارك الله في أرائكم
 – 6بالنسبة لخبار الخوة في العراق فليس هناك أي ارتباط بهم ونسأل الله أن ييسر طريق
للرتباط بهم وبالنسبة لرسالتكم للخوة في الصومال فقد أعطيتها للشيخ محمود لرسالها ولم
يأت جواب منهم حتى الن
 – 7بالنسبة للخطيب السوداني فقد علمنا أنه كان مطلوب بعد أحداث  11سبتمبر واستطاع
السفر للسودان ولم يعد لباكستان بعد ذلك ونحاول إيجاد رابطة به عن طريق أحد الخوة
السودانين الموجود معنا وممكن أن نرسل له رسول للسودان برسالة مرئية منا فإن كان
عندكم أمر أو توجيه في هذا المر فأرسلوا لنا  ,ونبشركم بوصول عدة مبالغ لنا خلل شهري
رمضان وشوال ما يعادل لك ونصف من الحمر أكبرها من الجزيرة  80ألف من أخت إسمها
منصورة ل نعرفها جزاها الله خيرا جاءت عن طريق إخواننا الطلبة ) الطيب أغا (والباقي من باك
والحمد لله وقد أرسل لنا وسيطكم أنه أرسل لكم مبلغ  4لك قبل فترة فهل هي التي أرسلتم لنا
بخصمها من حسابكم قبل شهرين تقريبا أم غيرها وكذلك أرسل  8لك مؤخرا وهذه سنخصمها
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