
الله         رسول على والسلم والصلة لله والحمد الله بسم
الله   |             حفظكم زمراي مولوي الكريم الفاضل شيخنا

الله      ورحمة عليكم السلم
ويرعاكم         يحفظكم وأن وعافية بخير تكونوا أن الله نسأل

في          خير على بكم ويجمعنا خطاكم الجهاد درب على ويسدد
وبعد       الخرة في العلى الفردوس وفي الدنيا

في      المباركة الطيبة رسالتكم الله   24وصلتنا وحمدنا صفر
وبعد       خيرا الله وجزاكم عليكم الطمئنان على

على       – 1 خيرا الله فجزاكم الدنمارك بخصوصموضوع
أرسلتموها       التي المباركة البليغة المنطقية القوية الكلمة

وجاري        محمود والشيخ سمعتها وقد الموضوع هذا في
نرسلها         حتى سريعا علينا يرد ولعله محمد لبي ارسالها

تواكب          حتى نخرجها رده تأخر حالة في رأينا وقد للعلم
لله الحدث ( وقت      ) والحمد أسرع في الكلمة خرجت قد

النجاس         أولءك ها ضد عمل من طلبتم وبخصوصما
لتنفيذه        جاهدين نسعى وسوف الواجب أقل فهو الخبثاء

في          ونجتهد تعلمون كما لوقت يحتاج المر ولكن الله بإذن
الله          شاء إن وقت أسرع في منا القريبه وقد( الهداف

رد         جاء وقد والعراق للجزائر محمد أبي رسائل أرسلنا
المرفق  )       الجزائر

حلول-       2 من به وماتفضلتم العراق بخصوصموضوع
نتيجة        وكانت عندنا الخوة مع تشاورت فقد واقتراحات

كالتي  : الشورى
حيث        العلم من غالبها معلومات من ماعندنا حسب
تقريبا        أشهر أربعة منذ منقطع هناك بالخوة الرتباط

في         مستقرين وغير شدة في وهم سيئة الخوة فأوضاع
الحدود        وضبطت كبير بشكل المهاجرين تواجد وقل مكان

أهمية         من ذكرتم بما الكامل إقتناعنا ومع كبير بشكل
كالتالي        : الراء كانت ذلك وعلى هناك الساحة

وتعريضه         –أ  الطرق لصعوبة محمود الشيخ إرسال نرى ل
يسمح        الذي بالقدر هناك المور إستقرار وعدم للخطر

طلبتموه   بما بقيامه



مناسب       –ب  غير العتيبي سليمان أبو الشيخ إرسال
معه          حققوا بل أقالوه أنهم حتي هناك الخوة مع لختلفه

ذكرهو   على(        كما كارم من مختصر جواب مؤخرا جاءنا وقد
كذب          كلمه إن وقال سليمان أبو ذكره ما عن إستفسارنا

للموضوع       ) تفصيل بإرسال ووعد أول  وبهتان كانت وقد
ناحية           من مطمئنة غير سليمان أبي مع العمل في لنا تجربة

أو            بالبيعة إما هنا الخوة مع تعاملنا أن له بينا حيث إنضباطه
وأنا         البيعة موضوع في أفكر فقال للجماعة والطاعة السمع

ثم          فقبل الشرعية اللجنة مع يكون بأن فكلفناه الجماعة مع
طريق         عن للداخل سيدخل أنه يعلمنا أرسل فترة بعد

مع          يكون أن إتفقنا أننا ذكرناه فلما عنا المنشق الذباح
الجماعة         مع أنا فقال لها والطاعة السمع وعليه الجماعة

ولم          مبايع غير لني لها والطاعة باسمع ملزم غير ولكن
في            يبايع لم أنه العلم مع ذلك بعد كلم وبينه بيننا يحدث

لنا        ذكر كما العراق
وذلك        –ج  سرعة بأقصى العسكرى دعمهم الن المور أهم

وإرسالهم        جيدا عسكريا إعدادا الكراد من إخوة بإعداد
دخولهم   لسهولة سريعا

في        –د  والراغبين عندنا العرب إخواننا من إخوة إختيار
وإداري       وسياسيا شرعيا إعدادا وإعدادهم للعراق الذهاب

سهل         ال واختيار إرسالهم ثم هناك فعله طلبتم كالذي
عندنا         جيد كادر جزائري أخ ويوجد فالسهل هناك دخوله

أبو          35عمره  الشيخ مع السجن في وكان متزوج وغير سنه
لنا           ومبايع أشهر ستة قبل وجاءنا سنوات أربعه لمدة قتادة

العمل         في الدارة بأمور ممارسة وله جيد العام وفهمه
في        ويرغب القليله التدريبات بعض وينقصه الجهادي

سريعا       نحركه أن يمكن هناك الذهاب
في       –ه  إمكانيتهم لمعرفة طلبتموه بما الخوة مراسلة

في          -       الخوة مع التواصل تنشيط و وإحتياجاتهم فعله
كل        وجمع المخلصين من وغيرهم الدولة في العراق

بهذه        للقيام أخ بتخصيص وذلك أوضاعهم عن المعلومات
بذلك        للقيام المورتاني صالح الخ خصصنا وفد المهمة
إرسال -         بمحاولة القاضي رسالة في جاء مما التثبت ي



وتفهيمه         عندنا استدعائه بعد إيران في الكراد الخوة أمير
والشيخ          محمود الشيخ يزكيه عاقل ثقه أخ وهو المور كل

قرب        عن عرفوه وقد سعيد الله عبد
وجوب        –ل  التحريضعلى في محمد وأبى أنتم تستمروا

المة        الكوادرمن وخاصة العراق في المجاهدين مساعدة
الشيخ         – 3 كان فقد الله رحمهم ورفاقه الليث أبى بخصوص

يقال          كما ولكن المنيات الناسفي أحرص من الله رحمه
محروقا         كان بيتا إستعمل فقد البصر يعمى القدر وقت

في          لزيارتهم ذهب ثم الخوة من ستة فيه وكان للستقبال
الساعة      الليل من متأخر من    12وقت ستة مع ونصف

بورود         مشهور آخر مكان من بالسيارة متحركا وكان الخوة
في       تدور الجاسوسية الطائرة وكانت عليه المجاهدين

الستقبال        لمكان وصوله من نصفساعة وبعد السماء
أحد          نجى وما تماما فدمر واحدة غرفة وكان المكان قصف

بقدرة          نجي الليث لبي مرافق كان محمود للشيخ ولدا إل
وأما         للشفاء يتماثل الن وهو خفيفة إصابات وأصيب الله

الليبي           سهل أبو الشيخ رفيقه معه كان فقد معه كان من
وأبو          النجدي خولة أبو منهم جدد وإخوة الليبي سلمة وأبو

سليمان        وأبو الجزيرة العباسمن وأبو الكويتي عبيدة
الله         تقبلهم أفغاني وواحد طاجيك وثلثة تركي وأخ السورى

فيمن   ,       محمد أبي مع تشاورنا وقد الشهداء في جميعا
الحبيب         يمسك أن ورأينا المسئولية في الليث أبى يخلف

حتى          سعيد الله عبد عنه ونائبا الصيف هذا في المسئولية
سعيد         الله لعبد المسئولية الحبيب يترك ثم الخبرة يكتسب

الكثيرة       المسئولية من وتعبه باكستان بمسئولية لنشغاله
الخوة          أن العلم مع بذلك للحبيب تكليف محمد أبي وكتب

ما          على الله رحمه الليث أبي مقتل قبل وافقوا الليبيين
في        معنا واندمجوا السلمي المغرب في الخوة أرسله

ليبيا        في العمل بقضية الهتمام فقط وطلبوا العمل
أل       وطلبوا هناك المأسورين الخوة لخراج وخصوصا

لبي         بذلك رسالتهم أرسلنا وقد عندنا المالية بالئحة يتقيدوا
نجدها           لم بذلك إليكم ورساتهم عليها يرد لم زال وما محمد
تفتح         لم الجديد بالوورد للوالد باسم رسالة وموجود حاليا



هي                                                            لعلها –4عندي
ما          له حصل لما أسره الله فك منصور بخصوصحاجي

عزله           بعد هذا وكان عندنا إلى كويته من قادم كان حصل
يحدث            ما قبل الطلبة من وفد لنا جاء وقد صاحبنا قبل من
الكبير          منصور خطئ لنا يبين أن مهمته وكان منصور أسر

بعد         وخاصة محاكمة بدون قتلهم ثم الجاسوسين مسك في
يسلمهم          أن أو عنهما يفرج بأن صاحبنا من أمر مجيء

وقد        صاحبنا بصوت كاست شريط معهم وكان للشورى
أنه         (  فيه تكلم وقد صوته أنه سمعه من وأجمع سمعناه

بأنهم         الطلبة قيادات لكثر وإتهامه منصور يقوله ما ليعقل
بأن          مسعود أمير الله بيت من فيه ويطلب لمريكا عملء

وقال         رفضفيقبضعليه وإذا منصور من السيرين يأخذ
منصور           وأن أبدا يوليه ولن منصبه من منصور عزل أنه فيه
من    )     الشدة لهذه مستغربين ونحن الردة من اقترب قد

القضية          يحل ولم منه يسمع لم وهو منصور على صاحبنا
وضع           ليسفي صاحبنا أن ظننا من يزيد فهذا القضاء على

أي         عن يعزلونه أنهم تقدير أقل وعلى وممكن طبيعي
بعدم    ,      الوفد منا طلب وقد طريقهم من إل معلومات

معه          بالتعامل بأس ول مسئول أنه على منصور مع التعامل
التفاهم         بعد أفراده عن مسئول يعينون سوف وأنهم كفرد

للجاسوسين          قتله في أخطئ قد أنه معهم إتفقنا وقد معهم
أن          نرى ولكننا صاحبنا أمر مجيء بعد وخاصة محاكمة بدون

للمحاكمة       منصور وتطلبوا للمحاكمة كلها القضية تحولوا
في          يحكم ثم ماعندها الشورى وتبين عنده ما هو ويبين
فقالوا         المخطئ ومن الحق صاحب من ويبين كلها القضية
ظروفنا          في وخاصة لتكبيرها داعي ول إنتهت قد القضية أن

أن           لنقبل إننا لهم قلنا وقد للشورى رأينا بنقل ووعدوا هذه
ونحن        قضيتنا فهي أفغانستان قضية في كضيوف تعاملونا
في          نستمر سوف ونحن سنة عشرين من أكثر منذ فيها

أن          فيجب السلمية المارة تعود حتى الله شاء إن جهادنا
السريعة       والمور والمصيرية الهامة المور في تشاورونا

بها         تعلمونا أن فيجب فيها مشاورتنا تستطيعون ل التي
ومتفاهم         جيد الوفد وكان فيها القرار اتخاذكم وسبب



أن           الثقات الفغان الخوة أحد لنا نقل فقد آخر صعيد وعلى
قضية           من القاعدة إخراج مسألة في الطلبة بين كلم هناك

البريطانين        قبل من كثيرة عروضعليهم وهناك أفغانستان
هذا          ناقشنا وقد ذلك يؤيد وبعضهم هذا مقابل في وغيرهم

أن          علينا وأن السوأ بتوقع وخرجنا عندنا الشورى مع المر
الصليين         الطلبة من المخلصين القادة مع علقتنا من نزيد

يونسخالصوأستاذ         وابن حقاني أمثال بهم لحق ومن
منهم         يظهر حتي طالبان بشورى طيبة علقتنا وتظل ياسر

تم            أنه خبر جاءنا وقد ذلك في رأيكم ونريد مبادئنا يخالف ما
ولكننا        المخطوف كابل في باكستان بسفير منصور مبادلة

الخبر     من نتأكد قبل,       لم اخرى مرة الطلبة وفد زارنا وقد
مع          نتعامل أن الداخل في الصف لوحدة منا وطلبوا أيام

أجبناهم        وقد الداخل في المارة من المعيينين المسئوليين
نشيط           غير المسئول يكون قد ولكن عندنا الصل هو هذا أن
من          وهو أنشط يكون الولية في آخر كمندان مع فنتعامل

بوجودكم         المسئول تعلموا بأسولكن ل فقالوا أيضا الطلبة
التفريق          في سابق ه ذكرنا ما موضوع على سألناهم وقد

ما          أنه فقال بذلك الطلبة بعض وإقتناع والقاعدة الطلبة بين
وقال          ذلك على وأقسم الكلم هذا الشورى قيادة من سمع

وأيدوا         ضيوف لسنا بأننا السابقة رسالتنا أبلغهم قد أنه
عليكم ,          يسلم وهو أيام قبل ياسر بالستاذ إلتقيت وقد ذلك

معهم          التعامل في رأينا فأيد المور هذه في إستشرناه وقد
موضوع          أن يظن وهو عكسذلك يظهر حتى ظن بحسن

وأنه         منصور من حكمة عدم فيه والجواسيسكان منصور
برادر         وأن فيه الباكستانية للمخابرات أيدي هناك تكون قد

أيضا          وهو الحذر يجب ذلك ومع سيئين ليسوا منصور وأختر
محدد(   )        عمل يعطوه ولم معه منفتحين غير ياسر الستاذ

الن  )                                                                         -5حتى
وقد        طيبة الوضاع لله فالحمد عندنا بخصوصالمنيات

وزيرستان       شمالي مجاهدين شورى بين معاهدة تمت
الحكومة       سياسة من والظاهر مفتوحة والطرق والحكومة

المجاهدين        وتوجيه وزيرستان في القتال وقف الن الخبيثة
مشاكل       عمل من مصالحها تحقق حتى لفغانستان



المجاهدين      ضربات وتخفيف العميلة والحكومة للمريكان
شدتها        من فالبرغم مسعود على العملية وأما عليها

إل        مرة لول فيها والدبابات العسكرية الطائرات واستعمال
كانوا         حيث للحقيقة منها العلمية للضجة أقرب كانت أنها

تم         حتى وقتها أول من والمفاوضات النار بوقف يطالبون
من        والنسحاب التراجع في وأخذوا إسبوعين قبل ذلك

الوسطاء       وكان جارية والمفاوضات أخذوها التي الماكن
ناسحقاني          وخاصة المارة من الطرفين بين

العمليات         من فكثير باكستان داخل في للعمل بالنسبة وأما
عوام         عن البعيدة العمال نتحرى ونحن إخواننا بها يقوم
الكبار       وخاصة الجيشوالشرطة على والعمل المسلمين

الباكستانيين        المجاهدين من كثيرا الن علينا ويتوافد منهم
على        دائما ويتسائلون ومجموعات أفراد إمرتنا تحت للعمل

عملنا         نجيبهم ونحن باكستان في العمل في استراجيتنا
دولة         لقيام العمل ثم وجنوده برويز من النتقام المبدئي

ومع         طبيب معهم وكان مجموعة معنا دخلت وقد السلم
تصور        وعنده والتخطيط الستراتيجية علم درسفي ذلك

جلسات         عدة معه جلسنا وقد باكستان في للعمل جيد
تصور         إسم تحت إليكم وهومرفق تصوره كتابة منه وطلبنا
لنا       يكون بأن نصحونا المنضمون الباكستانيون والخوة
هدفنا         هو ما باكستان في للمسلمين يبين رسمي متحدث
بها         نقوم التي العمليات ويبين باكستان في العمل من
تنفير          في ضدنا العداء يستغلها والتى بها نقم لم والتي

الطلب        , ذلك مبررات في رسالتهم ومرفق منا المسلمين
التي        للعملية نظرتنا توافقت قد لله فالحمد وبالمناسبة

بخصوص         أرسلتموه ما مع صدا تشار مسجد في كانت
مرفق         وقتها في بيان أخرجنا وقد العمل لهذا استنكاركم

الخ          جماعة معنا وطبعا النترنت في ونشر منه صورة لكم
دائما         وهو معنا جماعة أكبر هي وتعتبر الكشميري إلياس

وتكليف         سلم كلمتين له ترسلوا لو ويتمنى عليكم يسلم
ودعاء   بعمل

أحد-        6 نقل هو فالجديد وعثمان وسعد الزيات موضوع
لخينا          أيران حكومة مع جيد تعامل لهم الذين الزبك الخوة



أنهم         أخبروه اليرانين أن إيران في قبلنا من المسئول
مكان        أي في القاعدة من مسئولين مقابلة يريدون

أجبنا         وقد عندهم الذين الخوة موضوع في معهم ليتفاهموا
عندنا        بالمجيئ فليتفضلوا عندنا للقائهم مستعدون بأننا أخينا

منه         فطلبنا مراقب هناك مسئولونا أن أخبار جائتنا ثم
بجوابنا          أبلغهم ندري ول مسك أن مالبث ثم عندنا المجيئ

أرسل           وقد أخواننا وجميع عنه يفرج أن الله نسأل ل أم
مع         ارتباط وله جيدا يعرفه كردي لخ محمود الشيخ

جواب          منه يأت ولم السابق الجواب عليه وعرض اليرانين
فبدأت  ,        والمبادلة منهم الخطف عملية عن واما الن حتى

الموفق      والله لها التنفيذية اليام   الخطوات هذه زارنا وقد
ضد          يعمل الذي الله جند أمير البلوشي الملك عبد الخ
لنا         وقدم إخواننا قضية في معه تناقشنا وقد اليرانيين

حالة          في الن اليرانية الحكومة أن يرى أنه وهما إقتراحيين
لهم          تهديد فيها صوتية رسالة لها وجهت وإذا ضعفشديد
شهر           أو شهر وليكن وقت لهم ويحدد الخوة يخرجوا لم إذا
أو       (     محمد أبي من عندنا من ذلك يصدر أن على ونصف
البلوشفي )         من أربعة يعرف أنه الثاني والقتراح سعيد

فنرسل        عليهم يقينية أدلة وعنده جواسيسلمريكا إيران
مقابل         الخوة يخرجوا أن علي لهم المعلومة بهذه رسالة

وجاري    ,      رأيكم فما الربعة هؤلء معلومات إعطائهم
ورأينا         فيها رأيه لخذ محمد لبى القتراحات هذه إرسال

للتبادل       العمل واستمرار الطرق كل في المشي
ومازالت-         7 خير عندنا وباقي لله فالحمد الموال عن وأما

الن         الرصيد وصل وقد القديم الرصيد من ميزانياتنا أكثر
من          الموال بعض وتأتينا تقريبا الحمر من مليون نصف الى

المحسنين        من التبرع الحضعلى زيادة وحاولنا باكستان
لنا        وأحضر عليهم المنية المخاطر لقلة باكستان في
خبر         وصلنا لله والحمد ريال لك شهر قبل السكتلندي

بعد          معه الرتباط نعيد الله شاء وإن مؤخرا الخال خروج
عجب        الشيخ على بالجواب ونذكركم السجن من النقاهة

تحريضنا          مسألة لكم ذكرنا وكما خير طرفه من يأتي لعل
وخصصنا       نحرضهم ومازلنا التمويليه العمليات على للخوة



الجنة        يستفتون والخوة باك في العمل لهذا مجموعتين
وبه          الموفق والله الحالت هذه من حالة كل في الشرعية

-8نستعين                                                                  
المريكان       عن مسودته أرسلتم الذي للبيان بالنسبة

رأيهم         وكان الشورى في الخوة على قرأناه فقد واليرانين
الليث         وأبي يحي وأبي لمحمود وأعطيناه جيد أنه المبدئي

أبو           لنا كتب وقد فيه النظر لزيادة الوليد وأبي الله رحمه
إيران    (       عن حديثكم يبدأ أل يرى وخلصته فيه برأيه الوليد

نتائج          من خيف إذا الخطاب في كالتي قوية تفصيلية بصورة
بما         عامة خطابات في بتضمينها أول ويكتفى قوية عكسية

منها     والتحذير إيران خطر يبين
وعداءهم        الرافضة كفر واضح بشكل يبين الخطاب ويقول

الفارسي         سلمان بذكر الوسطية لذكر حاجة فل السنة لهل
بعيد           من ولو ليفهم حتى هاشم بني بعض كفر المقابل وفي

على        الحكم في الشيعة ومجاراة النبي بأصحاب التعرض
يكفرون         حين في بالسلم الصحابة من يسيرة وقلة سلمان

بقيتهم
الجنة     (     ندخل أن عسى عبارة حذف الولى أن ويرى

وليسلقامة )         الشيعة وضلل كفر لبيان المر مادام جميعا
وجهها          غير على تفهم قد المذكورة العبارة لن عليهم الحجة

والقابعة,       إسلمية بأسماء المتسمية الجماعات وعبارة
ولعل        تكفيرهم منها يفهم قد الشركية البرلمانات تحت

هذه         مثل في محسوبة فالكلمات أولى أخرى لعبارة العدول
في   )        عليها تعليقه يحي أبو أرسل وقد كلمة كلمة الخطابات

ولعل        بالفديو التصوير موضوع في ورأيهم المرفقة الرسالة
رسالته       في برأيه لكم يرسل محمود الشيخ

كل         – 9 عمل خطة لكم نرسل القادمة الرسالة في لعلنا
خطته         الخارجي العمل مسئول كتب وقد طلبتم كما لجنة

وتأسيس         تدريب الن عمله معظم لن ميزانيته يكتب ولم
نؤيد - 10للعمل                                                              

شاء          أن به نعمل وسوف الجزيرة قناة موضوع في رأيكم
به        الله   والتقيت جاء وقد لزيارتنا زيدان لحمد أرسلنا وقد

في          طلبتوه ما له ونقلنا أسبوع قبل محمود والشيخ أنا



إيران          عن مختلفة أراء فيها الجزيرة إن قال وقد رسالتكم
واسع       مجال للشيعة ويفتحوا يؤيدوها فيها والمتنفذين

وقا           ضدها للكلم مجال يوجد ذلك ومع الله نصر مثل للكلم
وحبذ           قصير يكون أن إل ممكن غير كامل شريط إذاعة إن
التعليق         في ترغبون من تحددوا لو وقال القصيرة الشرطة

وعلى        الشريط على بتعليقه نعدكم فنحن الشريط على
طلب          وقد طيب لحد لنا ومؤيد معنا متفاهم هو العموم

فطلبنا    معي لقاء لنا      عمل ويرسلها السئلة يكتب أن منه
إيران          على ككلمكم هام شريط بعد اللقاء يكون أن وفضل

مثل
بالصحة        – 11 الهتمام على تنبيهاتكم على خيرا الله جزاكم

التعليمات         هذه نكتب الله شاء وإن وذويهم للخوة العامة
والتيفود        الملريا هي المراضعندنا وأكثر عليهم ونوزعها
في        وهزال لمرضأعصاب المرضين هذين يؤدي وقد

الشافي    والله شديد الجسم
قد         – 12 وكان مرفقة رسالة الغريب همام أبو لكم أرسل

بعمل          عنا يستقل أن الماضي الصيف موسوم بعد منا طلب
بعض        وبين بينه الصغيرة المشاكل بعض لحصول وحده

نجلسجلسة         أن وطلب كبرها ولكنه العمل في المسئولين
وكان         الشرعية اللجنة مسئول يحي أبي وجود في معه

وعرضنا        ماعنده وعرضعليهم محمود الشيخ أيضا موجود
وقد          المشاكل هذه معهم حصل الذين الخوة به بلغنا ما
وقال         مستقل العمل على أصر ذلك ورغم المشايخ خطأه

وهذا          ذلك فعل بعدم المشايخ ونصحه لديني أسلم هذا إن
مع          أنا وقال ذلك على أصر ولكنه الشيطان وسوسة من
من        مفتوحة أجازة وأطلب مستقل عملي ولكن الجماعة
ترسل           ممكن ولكن ذلك على أوافق ل أنا له فقلت الجماعة

جالس           وهو شهور ثلث ت ومر مانع فل وافق فإن للشيخ
نطلع            أل منا طلب وقد الرسالة هذه لكم كتب ثم بيته في

الرسائل          فتح عدم في عادتنا هي هذه له وقلنا عليها
عما          ترجعه لعلها منكم لتذكرة حاجة في أنه وأظن الخاصة

الصيف           في حسنا بلءا أبلى فد أنه العلم مع فيه يفكر
ولكنه         طيبة عمليات معه الذين والخوة له وكانت الماضي



بعض        في ومتشدد ضيق وفهمه الخصومة في يشتد
الشرعية  المسائل

مسجون         – 13 وكان الطيب أبو وهو الجزيرة من أخ جاء
الحوال          عن تقرير كتابة منه طلبنا وقد طويلة لمدة هناك

المرفق     التقرير فكتب الجزيرة في
وحاولنا         – 14 وحده يعمل فهو الجوفي الخ مع مشكلة عندنا

محاولتنا         كل فشلت ولكن العمل في نستوعبه أن كثيرا
بالتهم         منا الكبار للمسئولين واتهاماته خلقه شدة أمام

إلى           الحبيب إلى الهادي عبد من أحد منه سلم فما الزور
زورا          محمود الشيخ أمام علي إدعى أنه حتى الفقير العبد

خائن         وأنني كذبة مائة علي ويمسك كذاب أنني وبهتانا
الخوة            لحد مرة وادعى ، بالله إل قوة ول حول ول وغدار

كثيرة          أموال تسلم وقد معكم، مباشر إتصال له أنه الثقات
معنا           يعمل أنه على له يعطونها كانوا باكستان في إخوة من
لنا          وقالوا علينا الموال حولوا وحده يعمل أنه عرفوا ولما

إمرتكم           تحت يعمل أوأنه لكم يسلمها أنه على له نعطيها كنا
في           تشاورنا وقد خفي بما أعلم والله لنا ظهر الذي وهذا
فائدة           ل أنه علي الخوة أجمع ولقد عندنا الشورى مع أمره

عليه           لنا وليس معنا يعمل فل التنظيم في معنا بقائه من
الناس         على تلبيسه في مضرة هناك بل ولطاعة سمع

عدد         أخذ وقد لعملنا المستمر وإنتقادة القادة في وطعنه
وبعد          القاعدة أنه على الجزيرة من عليه جاؤا الخوة من
رأى          ذلك وعلى تركوه منفردا يعمل أنه عرفوا لما فترة

من          يفصل أن الفتح أمير وهو واحدا إل جميعا الخوة
أجمعوا    ولكن - –الجماعة على     عندنا الشورى إخوة جميع أي

إلى          بذلك أرسلنا وقد محمد أبي وإلى إليكم المر إرجاع
وسيرفع           رأينا يرى أنه علينا محمد أبي رد وقد محمد أبي

لكم      رأيه ويبين إليكم المر
لرسالة       – 15 ومتضمنة الشهري عثمان من رسالة مرسل

في          يبالغ أنه وأرى عليها سريعا جوابا ويريد المهندس من
أعلم          والله الداخل في وعملياته الحزب قوة تصوير

ل         الذي الله ونستودكم دعائكم صالح من لتنسونا وأخيرا
ودائعه  تضيع



للرسالة .        أضيف ما هو الحمر بالخط ماكتب ملحوظة
تقريبا       ونصف شهر قبل كتبت حيث حديثا

الله    ورحمة عليكم والسلم
في                                                             ومحبكم أخوكم

الله
الربعاء   ثاني  11ت عثمان ربيع حاجي
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