
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلةا والسلما على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين

وبعد...                                   إلى ابني العزيز حمزةا

  السلما عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو أن تصلك رسالتي هذه وأنت وأهلك وبنيك بخير وعافية
وحفظ ورعاية من الله تعالى.

وأما نحن فلله الحمد بخير وعافية ونعم عظيمة من الله عز وجل
نسأله أن يوفقنا لشكرها 

أود إفادتك بأننا حريصون على خروجك من وزيرستان منذ أن
وصلت إليها ولعل الخوةا أخبروك بذلك وأبشر بأن وجهة

الستقرار بعد خروجك بإذن الله ستكون إلينا خللا مدةا أقصاها
ستة أشهر ولعلها قبل ذلك بإذن الله وأما العمل الذي ستقوما به

بعد مجيئك هو عملك على زيادةا العداد للقياما بواجب عظيم وهو
واجب الجهاد بالكلمة وهو أمر عظيم والمجاهدون يعانون من

ًا  أن تأخذ نقص ظاهر في القادرين على القياما به فأنا حرص جد
منا خلصة تجربة السنين التي عشناها بعد هجرتنا وهو ما يحتاج

إلى وقت لستيعابه حتى يمكن تطبيقة وأما ما تريده من التدرب
ًا يمكن تحصيله بوقت محدود على السلحة فهو أمر يسير جد
متى سنحت لذلك فرصة أخرى وبناء عليه فاجتهد في السعي

للخروج بأسرع ما يمكن وريثما يهيأ لك المر ل تخرج من البيت
إل للضرورةا ملحة ويجتنب اصطحاب ابنك معك وأما ترتيب

خروجك لتتابع الخوةا في المر فهو كالتالي:

تتحرك بأسرع ما يمكن إلى بلوشستان على أن تكون كطريق
للوصولا إلى السند ل تلبث فيها إل ريثما تتيسر لك مواصلة

السير ول تقابل أيا من الخوةا هناك وبعد وصولك إلى السند
)وهو لحد إخوانا المؤتمنين2261262تتصل عبر الهاتف التي (

في بيشاور إل أنه من أهل المنطقة مما يتطلب منك التثبت من
الكلمات المحدودةا التي ستتحدث بها معه لتتفق على مكان



محدد في بيشاور تلتقيان فيه ليأخذك إلى منزله ريثما نتصل نحن
ًا منا على أن تخبر الخأ الذي ًا آخر أكثر قرب به وترتب لك مكان
سيصحبك من السند إلى بيشاور بالمكان الذي تتفق عليه مع
صاحبك في بيشاور وهو إما عند مستشفى في بيشاور أو عند

ساحة فردوس وهذا ما سنخبره به مع إخباره بأنك ستتصل عليه
في الفترى القادمة وسيكون اسمك أحمد خان فهذه الطريق

ً ًا فلذلك اخترناه فاعزما أمرك واخرج متوكل نراه أكثر الطرق أمن
على الله دون التأخر لي عمل أو دورةا بدأتها فكله مدروك بإذن
الله . وفيما يخص عدما حصولك على بطاقة رسمية فل ينبغي أن

يأخرك ذلك عن الخروج لن من المور الرائجة والمقبولة في
باكستان أن تكون البطاقة مصورةا وليست أصلية وتصوير بطاقة
ًا يذكر فضلً عن أي من الخوةا ثم وضع صورتك عليها ل يأخذ وقت

تريبنا مع الشيخ محمود بأن يرسل معك بطاقة ورخصة سواقة
أعدتا لخالد ولكن الخوةا رأوا أن من الممكن استفادتك  منها هذا

على افتراض أن الطريق يستلزما وجود بطاقة فليست كل
الطرق تستلزما وجود بطاقة. 

* بلغنا أنك أرسلت إلى الخوةا أرقم هاتف أخاك محمد وأرفقت
معها رسائل محددةا ليتصل به أحد الخوةا ويبلغها له وبناء عليه

فقد طلبت من الشيخ محمود أن يكلف أحد الخوةا بالتصالا
بأخيك محمد وإبلغاه بأن حمزةا يخبرك أن والده يطلب ذهابك

 إلى قطر ويقيموا فيهابأسرع ما يمكنووالدتك وأخوتك جميعا 
إلى أن يأتي الفرج وهو قريب بإذن الله ويجتهدوا في طاعة الله
وطلب العلم الشرعي وفقه الواقع وإن تعذر الذهاب إلى قطر

بعد الخذ بجيمع السباب لتحقيقه يذهبوا إلى الحجاز .إل أني لم
أعطي الخوةا الكلمات التي بينك وبين محمد ليقولها الخأ فيتأكد

محمد أن التصالا كان من طرفك .

دراسة محمد للعلوما السياسية  والستراتيجية وعلم الجتماع 

وفي الختاما : أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم و يوفقكم
لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلةا والسلما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



أرجو أن تبلغ سلمي لبنتي أما أسامة والولد و السلما عليكم
ورحمة الله وبركاته  


