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السلم عليكم ورحمة الله

حفظكم الله

نسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وعافية وأن يحفظكم ويرعاكم ويثبت على درب الجهاد خطاكم
وبعد
وصلتنا رسالتكم المؤرخة في  18رجب وجزاكم الله خيرا ولعل في رسالتنا التي أرسلناها سابقا
توضيح لكثير من المور التي سألتم عنها وأما الجديد فهو التي :
 -1بخصوص الغرب فيبدو أن المعلومة التي وصلتنا بوصول أسرة أزمراي عند الوسيط لم تكن
صحيحة وممكن أن يكونوا قد وصلوا في بلد الوسيط الحدودية ومازالوا عند الخبثاء وقد وصلنا
من الوسيط أن الخبثاء قالوا له إن السرة وبقية الخوة عندهم متخوفين ولم يصدقوا أن الخوة
الذين خرجوا وصلوا عندنا وطلبوا منا رجوع واحد ممن خرجوا ليطمئنهم وقد اخترنا تسجيل
شريط مرئي يظهر فيه الخوة الذين خرجوا أو بعضهم وأنا بينهم ونتكلم بما يطمئنهم وتم هذا
وأرسلنا التسجيل للوسيط ولم يصل شيئ جديد بعد ذلك وتوقعاتكم بالنسبة لتخوف الخوة من
الطريق صحيحة وخصوصا المطلوبين وإن شاء الله سنتعامل مع قضيتهم على ضوء ماتفضلتم
به والمستجدات في المر
 -2بالنسبة للوضاع عندنا فالحمد لله المور طيبة وحصل هدوء من طرف العدو في القصف
وأرسلوا يريدون التفاوض والمجاهدون لم يجيبوهم وسوف نجتمع في اتحاد المجاهدين للتشاور
والغالب عندنا عدم التفاوض الن والمجاهدون يقومون بعمليات كثيرة في شمالي على أماكن
العدو وتحركاته ويقتل الكثير منهم بمشاركة إخواننا لهم وأمور العمل تمشي بصورة طيبة سواء
التدريب أو العمليات عندنا أو في الداخل من الطرفين
 -3بالنسبة لمر القوائم وما ذكرتموه من أدلة على أهمية المر فهي أدلة قوية وإن شاء الله
عندنا اجتماع قريب لشورتنا ونعرض عليهم ما أرسلتم والله يوفقنا لما يحب ويرضى
 -4وفيما يخص المعلومات والراء عن وضع إيران وتداعيات النتخابات ورأيكم فيها فقد استفدنا
منها كثيرا وإن شاء الله تكون فائدتها لصالح أمة السلم كما ذكرتم
 -5فيما يخص لقاء العبد الفقير بالجزيرة فقد تشاورت في الجوبة قبل اللقاء مع الشيخ أبي
يحي والشيخ محمود وكنت أرغب بشدة في لقاء أبي محمد قبل اللقاء ولكن قدر الله وتأخر
لقائنا به لبعد لقاء الجزيرة  ,وما ل حظ أحد منا أن كلمنا عن العمليات في إيران )وقد اتفقنا
عليه قبل اللقاء ( فيه إعلن عن ضرب إيران بل كنا نقصد زيادة الضغط العلمي عليهم ,
والجزيرة قد حذفت بعض الكلمات من الجابات منها كلمي عن العمليات في سوريا وإيران
وأنها ليست خبط عشواء بل حذفوا كل إجابتي عن سوريا وحذفوا بعض الفقرات في الجابة عن
الجزيرة العربية  ,أما عن كلمي عن مجاهدي حماس فقد حصل فيه خطئ وسبق لسان وقد
كتبنا بيان توضيحي وأرسلناه للنترنت مرفق صورة منه وعلى العموم توجيهاتكم على العين
والرأس ولم أقصد إعلن ضرب أو عمليات الذي من المسلم به أن يكون بعد إذنكم فرجاء
المعذرة والله يعفوا عنا ويتقبل منا ومنكم
 -6مرفق رسالة من عبد اللطيف وفيها رصيدكم الخاص وما خصم منه ولم يتيسر لنا أخذ عنوان
الجزيرة وإن شاء الله نرسله في الرسالة القادمة
وأخيرا نستودعكم الله الذي ل تضيع ودائعه ول تنسونا من صالح دعائكم
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