
الرحيم    الرحمن الله بسم

الله       رسول على والسلم والصلة لله الحمد

الله   \             حفظه أزمراي مولوي الكريم الفاضل الشيخ

الله     ورحمة عليكم السلم

سوء             كل من الله يحفظكم وأن وعافية بخير تكونوا أن تعالى الله نسأل
وبعد            ويرضى يحب ما خير على قريبا بكم ويجمعنا خير لكل ويوفقكم

 ( المني                   ( الموضوع أ
الخوة                من كبيرة مجموعة أو كتيبة كل مع مندوبا المني الجهاز إرسال من ذكرتم لما بالنسبة

  ( إخوة          (   وأربعة لها تماما متفرغين عرب إخوة أربعة الن عددها عندنا المنية اللجنة أن فنفيدكم
. المسؤول       ومساعد ونائبه المسؤول منهم العجم من

 ( مع         (   وسجن وتحقيق مسك الجواسيس مكافحة قسم في يعملون العجم من الخوة والربعة
اللجنة               في عدد يوجد فل المالية، للحوال التوسع نستطيع ول ثابتين الغير الخوة ببعض الستعانة

المسؤول               جعلنا بأن ذلك عن اعتضنا وقد تجمع، كل في منهم مندوبا بإرسال يسمح المنية
المنية،             التعليمات لهم ويصدرون ويتابعوهم تجمع كل مسؤول على سلطة لهم ونائبه المني

بالتعليمات               الخوة يذكر أن وعليه المنية النواحي في عنهم مسؤول هو تجمع كل ومسؤول
. بها   ويأمرهم المنية

يوضع               أن فيصعب الخيرة، الضربات حال هو كما السيارات حركة أثناء تأتي الضربات من وكثيرا
وينفذ                  أمني حس عنده الذي هو بنفسه الخ يكون أن إل عليهم رقيب تجمع أو تحرك كل على

. المنية  التعليمات

لم-               1 الن وحتى طلبتم كما المنية الوضاع عن تقرير كتابة ونائبه المني المسؤول من طلبنا
.( فترة  (            منذ بهم نلتقي فلم تحركنا وقلة بها نمر التي للظروف ونظرا تقريرهم، يصلنا

وشفى-              2 الشهداء الله وتقبل السابقة، القريبة الفترة في قصوفات من حصل بما ملف مرفق
. ولهم      لنا الله وغفر وعفا الجرحى

:      ( المريكيين( من القتلى لعدد بالنسبة ب

هذه                 مع أرفقته وقد المر هذا في المكتوب التقرير لكم أرفق أن نسيت وقد مقنع ذكرتموه ما
للتأثير              داره عقر في المريكي العدو ضرب أهمية على متفقون نحن العموم وعلى الرسالة،

. الموفق          والله عملنا في الولوية له هذا وأن الشعب على

:    ( المالي( للموضوع بالنسبة ج

يقارب-          ما الخر ربيع شهر في عندنا الشهر         30دخل هذا في عملنا مشت وقد الحمر من ألف
الثلثين               إلى العشرين بين ما باكستان من منتظم شبه بشكل عندنا يدخل وتقريبا لله، والحمد

. فضله      من يرزقنا والله روبية لك

. الله-                   شاء إن القريب في خيرا منهم يأتينا أن الله من ونرجو جيد ارتباط الن الخال وبين وبيننا

الموال-                مجيء لترتيب الخوة بعض ومعه أخرى مرة إيران إلى الكردي يس الخ رجوع رتبنا
اتصال                أي وبينهم بينه يكون ل أن عليه وأكدنا اليرانيين عند جدا مقبولة شخصية وهو والفراد

المخابرات               على إتصل رجلهم خروج وقبيل شيء أي تحركاته ول مكانه عن يعملوا وأل مباشر
علم             بدون المر وتم بنو في بأنفسهم لستلمه مجيئهم ورتب إخراجه بقرارنا وأخبرهم

إن                له وقالوا تباعا، الخوة إخراج في سيبدأون أنهم التصال في له أكدوا وقد تماما، الباكستانيين



عندكم،                تأتي أو سوريا تذهب وإما للسعودية ذهابها على نوافق ل ونحن عندنا زالت ما إيمان
الذي                 إسحاق الخ أسرة مع عندنا فتأتي هذا تعذر وإذا سوريا تذهب أن عندنا الولى له وقلنا

.( عنهم    (  المفرج الخارجين الخوة منهم يستلم

:    ( الخوة( استقبال بخصوص د

عدم              في المشكلة كانت ولكن مجيئهم نوقف لم العرب للخوة بالنسبة ونحن طيبة، إقتراحاتكم
شاء               إن الخوة استقبال في سنبدأ يس للخ إرسالنا وبعد لستقبالهم، إيران في ترتيب وجود

الله.

ل-                من هناك ولكن والمالية، المنية للظروف نظرا حاليا الزواج في الراغبين للخوة نعتذر نحن
ويمكن                 عندنا كادر وأصبح طويل وقتا معنا بقي من أو الخوة أولد مثل زواجه نوقف أن نستطيع

. الظروف     تتحسن حتى نؤخرهم أن

إلى-               الباقي ذهاب وخيار الخر البعض وسفر بعضهن بزواج عددهم قل فقد للرامل بالنسبة
. لهم    مناسب غير قطر

: (   )      ( عنه( الله فرج البلوشي الملك عبد لسر بالنسبة د

. الله                شاء إن لكم ونرسل ذلك حقيقة لمعرفة ونسعى أسره، كيفية عن مؤكدة أخبار تأتنا لم

الخارجي    : العمل لدورة بالنسبة

الدورة                 في يبدأ ثم أول العملية الخطوات من طلبتموه ما لكم يرسل أن يونس الشيخ آثر فقد
هناك                 مكان لخذ يس مع مبلغ أرسلنا وعليه إيران في الدورة تكون أن رأينا وقد لها، والترتيب

. يونس     الشيخ تصرف تحت يكون

التركي   : للخ بالنسبة

المعلومات              أخذ ول رسالتكم تسليمه نستطع ولم للسفر تحرك قد كان رسالتكم وصول فعند
ولكن                المعلومات هذه منه طلبت فقد عنه معلومات عنده الذي هو محمود الشيخ أن وحيث عنه،
في                   وينظر يونس الشيخ أمره يتابع الله شاء وإن قبل، من عنه لكم أرسلنا ما غير عنده يكن لم

. منه   الستفادة كيفية

اللماني    : طلحة لبي بالنسبة

لهذا               الخاص بماله معه وجاء الستشهادية، العملية بنية وجاء تقريبا سنوات أربع قبل جاء فقد
بالعملية              بشدة يطالبنا فترة وكل الوقت، هذا إلى تأخيره استطعنا كثيرة محاولت وبعد الغرض،

إنغماسية               عملية في إدخاله ورأينا الخوة مع أمره في تشاورنا وقد التأخير، على منا ويحزن
للقيام             طريقه في الن ولعله فيها، وشارك للعملية والستعدادات الترتيبات بدأت وفعل قريبة،

. خيرا          عنه ويعوضنا معه الذين والخوة هو يوفقه والله بالعملية،

من                مع تشاورت فقد جديد، منصب في تعيينه في مشورة من طلبتم وما محمود للشيخ بالنسبة
وقف               منا طلب محمد أبي الشيخ أن حيث المراسلة طريق عن الشورى إخوة من استطعت

. المنية   للدواعي الجتماعات

. بينهم            والتنسيق لهم والتوجيه القاليم بين القوي الرتباط وضرورة أهمية يرى والجميع

كالتي    : الخوة رأي وكان

1. المهمة-      لهذه أهل محمود الشيخ أن



المناطق-              2 وأن والقيادة، المركز هنا أننا جميعا الخرى القاليم في الخوة وفكر فكرنا في أنه
مقر               هناك كان الخلفة أيام المثال سبيل وعلى المركز، تتبع التي وهي القاليم هي الخرى

. الخلفة      لمقر تابعة الخرى والقاليم الخلفة

فقد-               3 المقترح المنصب في تعيينه تم ولو محمود الشيخ وعلم جهود من الستفادة نريد هنا أننا
في                عادتنا هي وكما القاليم، شؤون عن ومسؤول الفقير للعبد نائبا يبقى أن ونرى هذا، يتعذر

. المناصب   في التدرج

الخوة-            4 بعض فإن لكم والمجرد والواضح الكامل النصح ووجوب الساحة عن بعدكم وباعتبار
ونصحته          –    بهذا صارحته وقد محمود الشيخ في قليلة شدة من يشتكون المسئولين الفراد من

     - من           الشدة هذه تكون وقد العربي المغرب أهل بطبيعة واعتذر رحب بصدر النصح تقبل وقد فيه
تغليب             ينبغي الكبار للمسئولين بالنسبة تعلمون كما ولكن مطلوبة، وهي والحزم الربط باب

كنائب                محمود الشيخ بتعيين علم لما الوليد أبا الشيخ أن حتى والحزم الشدة على والرحمة اللين
ولكن                المنصب، هذا في يوضع أل وينبغي شدة محمود الشيخ عند أن وكلمني ناصحا جاءني لي

ومحبة               كامل انسجام محمود الشيخ وبين بيني لله والحمد مبالغة فيه كان كلمه أن رأيت
اللين                فيه أنا أغلب والتي جدا القليلة المور بعض في إل تماما متفقة وآراءنا متبادل، واحترام

. الشدة    فيها هو ويغلب

     ( - - حيث    (  واليمن، إيران موضوع حول وأبويحيى ويونس محمود الشيخ الخوة آراء ملخص مرفق
. الخوة            مع الموضوع بمناقشة ووعدتكم أول الفقير العبد رأي لكم أرسلت أني

. طلبتم       كما يونس الشيخ من ملف مرسل

. محمد         تقرير عن يكفي وهو نعمان من تقرير ومرسل

اسم               واخترنا يونس الشيخ موضوع عن القاليم في للخوة يرسل أن محمود الشيخ من طلبت
بشير.

حدثك              الذي المغربي البراء أبو والخ لوقت، يحتاج فالمر للدراسة الخوة بعض لرسال وبالنسبة
كل                 في التأخير على وسامحونا هنا، عندنا نبحث ونحن به ووعد ذلك منه طلبنا يونس الشيخ عنه

            . يكون    أن الله ونسأل محمد أبي مع إرتباط جاءنا ما الن وحتى عندنا المنية للظروف المور
خيرا  المانع

            ( تجدونه (    ولعلكم سي بي البي في وجاء به واهتموا النترنت في خرج أوباما إلى أسامة من بيان
. أخبار     من لكم أرسلنا فيما

دعائكم         صالح من تنسونا ول لنا تيسر ما هذا

الله    ورحمة عليكم والسلم

ومحبكم       خوكم أ

عثمان \       الخر  29ت ح ربيع


