
  بسمم  هللا  االررحمنن  االررحيیمم

  إإلى  شيیخنا  االمكررمم  أأبي  عبدد  هللا  ووفقهھ  هللا  ووأأعززهه/  االسالمم  عليیكمم  ووررحمة  هللا  ووبرركاتهھ

  أأررجوو  منن  هللا  تعالى  أأنن  تكوونوواا  ووكلل  منن  معكمم  بخيیرر  ووعافيیة.

  ووعيیددكمم  مبارركك  ٬،  ووتقبلل  هللا  منا  وومنكمم.

  أأما  بعدد  :

أأتابع  في  االبي  بي  يیوومهھا  ااالنخاباتت  (يیوومم  ااثنيینن  نووفمبرر)  ووكنتُت  بالنسبة  لبيیانن  أأمرريیكا  ٬،  فقدد  ووصلنا  في  نفسس  االيیوومم   -1
٬،  فقدد  بلغتت  االررسوولل  بالمووعدد  (خمسططاشش  أأكتووبرر)  ووأأكددتُت  عليیهھ  ال  أأددرريي  لماذذااسي  أأخبارر  ااالنتخاباتت!!  وواالتأخيیرر  

  ذذهھھھبب  في  االمووعدد٬،  وولمم  أأررااجعهھ  إإلى  ااآلنن  بددقة٬،  لكني  سألتت  اابنن  عمهھ  صاحبنا  فقالل  لي  إإنهھ  جاء  االليیلة  هھجدداا٬ً،  ووأأظظن
  أأعلمم.   فأحضررهه  لي  في  االغدد.  فا

٬،  تشاووررتُت  مع  ااإلخووةة  هھھھلل  ننشررهھھھا  على  كلل  حالٍل  أأوو  نؤؤخررهھھھا  قليیال  لعلل  االشيیخ  عنددما  يیعررفف  أأنهھا  ووبسببب  هھھھذذاا  االتأخرر
لمم  تنشرر  يُیررسلل  شيیئا  أأوو  تعدديیال  أأوو  إإلغاء  ووتأجيیال  أأوو  غيیرر  ذذلكك٬،    ووهھھھي  بحسبب  مضموونهھا  ليیسس  فيیهھا  تعلقق  ووااضح  

ظظرر  مناسبة  جيیددةة  إلخررااجهھا  ووأأنن  نررااعي  هھھھلل  خررووجهھا  في  االحيینن  مناسبب  لووضعنا  باالنتخاباتت٬،  ووبقي  عليینا  أأنن  نن
في  شمالي  ووززيیررستانن  ووهھھھكذذاا  أأوو  ال٬،  أأوو  هھھھلل  خررووجج  االشيیخ  ااآلنن  بالصووررةة  (فيیدديیوو)  هھھھوو  االمناسبب  أأوو  يیؤؤجلل  خررووجهھ  

.  ذذكررىى  سبتمبرر  االقاددمة..  قرريیبٍة  مثال  أأوو  حتى  إإلى  إإلى  مناسبة  أأظظهھرر  -ألنهھ  سيیكوونن  لهھ  ددوويّي  ووتحليیالتت...إإلخ–
  هھفتشاووررتُت  مع  أأبي  يیحيیى  وومنيیرر٬،  ووكانن  خالصة  ما  خررجتُت  بهھ  أأنن  نؤؤخررهھھھا  قليیال..  ووقدد  جهّھززهھھھا  منيیرر  للنشرر  ٬،  لكن

تجهھيیزز  سرريیع٬،  ووقلتت  لهھ  ااآلنن  أأنن  يیعيیدد  تجهھيیززهھھھا  بشكلل  أأفضلل٬،  مووضووعا ً معهھا  االتررجمة  ااالنكليیززيیة  (فالنسخة  
  ذذاا.ددةة)..  ووننتظظرر  تووجيیهھكمم  في  هھھھماالمررفقة  لكمم  هھھھي  محلل  تعدديیلل٬،  ووليیستت  االمعت

ووبعدد  كتابة  ما  تقددمم٬،  جاءني  االملفف  االمررفقق  منن  أأخيینا  نوورر  االدديینن  (عززاامم)  ووفيیهھ  ررأأيُیهھ  بأنن  ننشررهھھھا٬،  ووفيیهھ  مناقشاتت  
  ووأأفكارر  وومسائلل  أأخررىى٬،  كنا  تناقشنا  في  كثيیرٍر  منهھا  معهھ  وومع  ااإلخووةة  منن  قبلل٬،  وومنن  االمهھمم  أأنن  تططلعوواا  على  االملفف.

 
  االمغرربي.  أأوودد  لفتت  نظظرركمم  أأننا  نستعملل  ااسمم  منيیرر  لألخخ  عبدد  االررحمنن -2

 
حملة  محتملة  يیشّنهھا  االجيیشش  على  شمالي  بالنسبة  ألووضاعنا  بصفة  عامة٬،  فهھناكك  تجدددد  للمخاووفف  ووااإلشاعاتت  حوولل   -3

ووززيیررستانن  بضغطط  منن  ااألمرريیكانن  ططبعا٬ً،  وولكنن  قيیلل  لنا  إإنن  هھھھذذهه  االضغووطط  خفتت  بعدد  ززيیاررةة  أأووباما  للهھندد  وولمم  يیززرر  
هھمم)  قالوواا  :  ما  لمم  تتووقفف  ااالتصاالتت  االتلفوونيیة  منن  باكستانن..  ووبعثث  االباكستانيیوونن  للططلبة  هھھھنا  في  شمالي  (لبعض

  ميیرراانن  شاهه  ووميیررعلي  وونحووهھھھا  فالحملة  محتملة..  يُیشيیرروونن  إإلى  االضغووطط  ااألمرريیكيیة  عليیهھمم  بسببب  ااالتصاالتت.
ووعلى  ذذكرر  ااالتصاالتت  فنحنن  ااآلنن  مانعيینن  ااالتصاالتت  إإال  بإجاززةة  خاصة٬،  وونسمح  لبعضض  االعوواائلل  ووهھھھكذذاا..  

تنظظيیمم)  وواالمنضبططيینن٬،  بلل  في  أأززووااعع  منن  االمتسّكعيینن  في  أأسووااقق  ميیرراانن  شاهه  ووميیررعلي  وواالمشكلة  ليیستت  فيینا  نحنن  (اال
ممنن  ال  يینضبططوونن  ووال  يیسمعوونن  ألحدد٬،  ووهھھھمم  منن  االعرربب  ووااألتررااكك  ووااألذذرريیيینن  ووحتى  ااأللمانن  ووغيیررهھھھمم  أأخالطط  
مهھمم  كثيیررةة..  وودداائما  نحاوولل  أأنن  ننصح  االعقالء  وواالررؤؤووسس  في  االمجمووعاتت٬،  وونتووااصلل  معهھمم  للتقليیلل  منن  االشرر٬،  ووتفهھيی

نحنن  ساعوونن  ااآلنن  في  تكوويینن  مجلسس  تنسيیقق  للمجمووعاتت  االترركيیة  االلسانن  (ااإلخووةة    االمصلحة  االعامة٬،  ووأأيیضا
  ااألتررااكك٬،  وواالترركستانيیوونن٬،  ووااألززبكك  بعضهھمم  ووليیسوواا  ناسس  ططاهھھھرر  جانن٬،  ووااألذذرريیوونن٬،  وواالبلغارر  رربما)  ووهللا  االمووفقق.

يیاططا٬ً،  ووبددأأنا  بمررحلتهھا  ااألوولى٬،  ووهھھھي  إإززااء  هھھھذذهه  االمخاووفف  ووضعنا  خططة  إلددخالل  بعضض  االعوواائلل  إإلى  باكستانن  ٬،  ااحت
االبددء  بمجمووعة  ااختررناهھھھا  منن  االعوواائلل  االضعيیفة  :  أأررااملل  ووغيیررهھھھا..  وولما  بلغنا  بعضهھمم  ررفضوواا  االنززوولل  إإلى  

  باكستانن٬،  ووتعررفوونن  كيیفف  ااإلخووةة  وواالعوواائلل  تتصررفف.!  ووبعُضهھمم  تحرركوواا  بالفعلل٬،  ووبعضهھمم  بصدددد  االتحرركك  ااآلنن.
تت  منن  االذذخائرر  ووررسمنا  بعضض  االخطططط  االبسيیططة٬،  ووأأموورُرنا  فيیهھ  صعووبة  ووعلى  االمستووىى  االعسكرريي  ٬،  ااشترريینا  كميیا

بسببب  نقصص  حادد  في  االكووااددرر٬،  ووكثررةة  االجووااسيیسس  حتى  أأصبحتت  االبيیئة  مووبووءةة  ٬،  ووهللا  االمستعانن٬،  وولكننا  لنن  نعجزز  
  بحوولل  هللا  ووقووتهھ  ووثقًة  فيیهھ  عزز  ووجلل.

نن  مانعا ً لهھ  منن  ااإلقدداامم  على  أأيیة  كما  ررأأيینا  أأنن  نرركزز  على  "مسعوودد"  فإنن  اانكسارر  االجيیشش  االخبيیثث  في  مسعوودد  سيیكوو
عمليیة  كبيیررةة  في  شمالي..  كما  قالل  لنا  أأبوو  محمدد  حفظظهھ  هللا  في  مشووررتهھ  إإنن  مسعوودد  هھھھي  خطط  االددفاعع  ااألوولل  عنن  

  شمالي..  أأططمئنكمم  أأنن  االشيیخ  أأبا  محمدد  متابع  معنا  بشيء  منن  االددقة  مثلل  هھھھذذهه  االمشاووررااتت  بارركك  هللا  فيیهھ.
  

  فة  االجدديیددةة  منن  قددرر  هللا  تعالى٬،  وومنهھا  :حصلتت  خاللل  هھھھذذاا  االشهھرر  بعضض  ااألحددااثث  االمؤؤس
عهھ  أأخخ  آآخرر  *  مقتلل  ااألخخ  محمدد  خانن  (مسلمم)  ووهھھھوو  عبدد  هللا  بنن  االشيیخ  سعيیدد  مصططفى  أأبي  االيیززيیدد  ررحمهھ  هللا٬،  ووم
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كانن  متززووجا ً بإحددىى  بناتت  أأخيینا  أأبي  خليیلل  االفلتاوويي  (تززووجج  بهھا  منن  نحوو  بلووشي  عرربي  منن  كووااددررنا٬،  ااسمهھ  معاوويیة٬،  
هھا  وولددااً)..  فاآلنن  لمم  يیبقق  منن  أأووالدد  االشيیخ  سعيیدد  إإال  االصغيیرر  أأسامة٬،  وواابنتهھ  االشيیماء  أأمم  سنتيینن  تقرريیبا٬ً،  ووأأنجبب  من

حفصة  االمصابة٬،  ووهللا  يیتووالهھھھمم..  االعائلة  ااآلنن  في  باكستانن  تحتت  ٬،  ووال  أأددرريي  هھھھلل  تبلغوواا  بالخبرر  أأوو  ال٬،  على  أأساسس  
  أأنن  ااإلخووةة  سيیخبرروونهھمم  بعدد  االعيیدد.

قصفيینن  مززددووجيینن  على  مكانن  ووااحدد  تقرريیبا ً يیوومم  االعيیدد٬،  ووهھھھمم    *  وومنهھا  :  مقتلل  عشرريینن  أأخا ً في  قصفٍف  ووااحدٍد  أأوو
عسكرريیوونن  كلهھا  مجاهھھھدديیوونن  منن  إإخووااننا  منن  كتيیبة  منن  كتائبنا  ووهھھھي  كتيیبة  أأبي  بكرر  االصدديیقق  ررضي  هللا  عنهھ..  

وواالسببب  هھھھوو  تجّمعهھمم  للعيیدد  ٬،  ووررغمم  تأكيیددااتنا  ووتشدديیددااتنا  على  ااإلخووةة  في  ااجتنابب  أأيي  تجمعاتت٬،  حتى  كنتُت  قبلل  االعيیدد  
.  في  يیلة  أأكددتت  عليیهھمم  بأال  يیززيیدد  االعدددد  في  االمرركزز  االووااحدد  عنن  خمسة٬،  إإال  أأنهھمم  يیتأوولوونن  أأحيیانا ً وويیجتهھددوونن.بفتررةة  قل

هھھھؤؤالء  االعشرريینن  عدددد  منن  ااإلخووةة  ااألتررااكك٬،  ووكرردديیانن  ااثنانن  منن  إإيیرراانن٬،  ووثالثث  إإخووةة  ليیبيیوونن  ٬،  ووااثنيینن  أأوو  ثالثة  منن  
  االجززيیررةة٬،  ووشامّي.

  ووإإنا  إإليیهھ  ررااجعوونن٬،  االلهھ   ؛  إإنا     مم  ااؤؤجررنا  في  مصيیبتنا  ووااخلفف  لنا  خيیرراا ً منهھا.وواالحمدد  
 

مووضووعع  حمززةة  وووواالددتهھ  :    فبالنسبة  ألمم  حمززةة  فهھي  جاهھھھززةة  إإنن  شاء  هللا  لالنططالقق  إإلى  جهھتكمم٬،  لكنن  كنا  ننتظظرر  تأكيیدد   -4
ااألمرر  منكمم٬،  ووأأيیضا  ننتظظرر  أأيیاما ً غائمة  مناسبة  للحرركة  حسبما  ووّجهھتمم..  ووبالنسبة  للتعليیماتت  بأنن  ال  يیترركوواا  ووال  

معهھمم  شيیئا  مما  أأحضررووهه  منن  إإيیرراانن٬،  فهھمم  عاررفوونن  بذذلكك  ٬،  بلغهھمم  عبدد  االلططيیفف  ثمم  بلغتهھمم  أأنا٬،  حتى  إإنهھمم    يیستصحبوواا
مبالغوونن  في  ااالحتيیاطط  حتى  سألتت  عنن  االذذهھھھبب  االذذيي  معهھا٬،  فأشررتُت  بأنهھ  إإنن  شاء  هللا  ال  خووفف  منن  جهھتهھ٬،  بلل  ووسألتت  

هھمتُت  منن  حمززةة٬،  فقلتُت  لهھمم  إإنن  شاء  عنن  أأسنانن  كانتت  حشْتهھا  في  إإيیرراانن  ووخددمتهھا  ببعضض  االماكساتت  االظظاهھھھرر٬،  حسبما  ف
هللا  غالبب  ظظني  أأنهھ  ال  ضيیرَر  في  شيء  منن  ذذلكك..  االمشكلة  هھھھي  أأنهھمم  قالوواا  إإنهھمم  عملووهھھھا  هھھھناكك  في  إإيیرراانن  تحتت  إإشرراافف  
ططبيیبة  تابعة  للناسس  االذذيینن  كانوواا  عنددهھھھمم  هھھھناكك  ررسميیة..  ووأأنا  غالبب  ظظني  إإنن  شاء  هللا  أأنهھ  ليیسس  فيیهھا  شيء٬،  لكنن  فضلتت  

  اا  ااألمرر  وونتشاوورر  في  ااالحتيیاطط.أأنن  أأذذكرر  لكمم  كلل  هھھھذذاا  لترروو
  

فإنن  أأررددتمم  أأنن  نررسلل  أأمم  حمززةة  صانهھا  هللا٬،  فأخبرروونا  هھھھذذهه  االمررةة٬،  إإما  بمووعدٍد  محدددٍد  ٬،  أأوو  أأططلقوواا  وونترركك  ووسيیططنا  
  يیأخذذهھھھمم  في  االووقتت  االمناسبب  عنددما  نررتبب  لهھمم  معهھ  في  يیوومم  غائمم  مناسبب.

  
  ووبالنسبة  لحمززةة٬،  فهھوو  ططيیبٌب  صالٌح٬،  ررأأيیتُت  فيیهھ  االعقلل  ووااألددبب٬،  هللا  يیب ارركك  فيیهھ..  لكنن  ططبعا ً يیا  شيیخنا  االمكررمم  هھھھوو  شاببٌّ

صغيیرر  ووعاشش  تلكك  االسنيینن  في  سجنن  ٬،  ووهھھھوو  االمسكيینن  ااآلنن  مووضووعع  في  شبهھ  سجنن  آآخرر  عنددنا٬،  فهھوو  قلقق  منن  ذذلكك  
وويیررااجعني  بأنهھ  البدد  أأنن  يیتددرربب  وويیشارركك  وويیقددمم...  ووأأنهھ  ال  يیرريیدد  االمعاملة  االخاصة  كابنن  فالنن٬،  ووهھھھكذذاا  جززااهه  هللا  

٬،  ووذذّكررتهھ  بما  جررىى  لسعدٍد٬،  خيیرراا٬،  فكنتُت  أأصّبررهه  ووأأ لكنن  سعدد  ررحمهھ  هللا  حاججهھ٬،  وولكنهھ  سهھلل  االعرريیكة  ليّینن  االحمدد  
ووأأنن  أأهھھھمم  شيء  بالنسبة  لكك  ااآلنن  هھھھوو  أأنن  تكوونن  في  مأمنٍن  ووسالمٍم  ووإإنن  شاء  هللا  كلل  شيء  يیأتي  كانن  أأشدد  إإلحاحا ً منهھ٬،  

ي  مناططقة  آآمنة  بمختلفف  بالصبرر  ووبتررتيیبٍب  حسنن..  ووقدد  ووعددُتهھ  أأنن  أأررتبب  لهھ  بعضض  االتددرريیبب  ااآلمنن٬،  وواالررمايیة  ف
ااألسلحة٬،  وولألسفف  تأخررتُت  عليیهھ  ااآلنن  أأكثرر  مما  كنتت  أأوودّد    ٬،  وولعلي  أأفعلل  في  ااأليیامم  االقليیلة  االقاددمة  بحوولل  هللا..  كما  

  ووصابرٌر  محتسبب.  وواالحمدد    أأتعهّھددهه  بالكتبب  وواالملفاتت  االمفيیددةة  ٬،  ووعنددهه  كمبيیووترر
  ووإإنن  شئتمم  أأنن  تكتبوواا  لهھ  شيیئا  مناسبا ً لططيیفا ً فاكتبوواا.

  كك  ليیتكمم  تكتبوونن  بأنفسكمم  ألمم  حمززةة  ووأأنا  أأعططيیهھمم  يیقررؤؤوونن  بأنفسهھمم  أأيي  تووضيیحاتت  أأوو  تووصيیاتت  ووتذذكيیرر.ووكذذل
  ووهللا  يیبارركك  فيیكمم.

  
  فقدد  بلغني  ااألخخ  االذذيي  كلفتهھ  أأنن  عنددهه  ااآلتي  :بالنسبة  للمرراافقق  االذذيي  سعيینا  فيیهھ  

االبقاء  هھھھنا  الٴٔرربعۃ  ااٴٔشهھر  تقريیبا٬ً،  ((ااٴٔما  االموضوعع  االخاصص٬،  فاالٴٔخخ  االذيي  عنديي  هھھھو  ااٴٔخخ  مجاهھھھد  تدرربب  عندنا  وو  ررجع  بعد  
عمرهه  يیقارربب  خمسۃ  وو  ثالثيین  سنۃ  (وو  ساٴٔتاٴٔکد  منہہ  ااٴٔکثر)٬،  متزووجج٬،  عندهه  ااٴٔووالدد  صغارر  (لکن  ساٴٔررسل  لکم  عدددهھھھم  وو  
عمر  کل  ووااحد  منهھم  االمرةة  االقاددمۃ  إإنن  شاء  هللا)٬،  وو  عندهه  ددکانن  ااٴٔوو  بعض  االدکاکيین  في  الهھھھورر٬،  وو  هھھھو  ررجل  فاهھھھم٬،  

ااستئجارر  االبيیوتت٬،  بيیع  وو  شرااء  وو  جميیع  االتعامالتت  االالززمۃ  للعيیش  االمدني٬،  وو  يیعرفف  کيیف  ناضج٬،  ثقۃ٬،  يیعرفف  ااٴٔمورر  
يیتصرفف  في  االمدنن  إإنن  شاء  هللا۔  لکنہہ  ليیس  بشتونيیا٬ً،  بل  بنجابيیاً۔  فما  ررااٴٔيیکم؟  وو  ااٴٔنا  من  جانبي٬،  ساٴٔررسل  لکم  ما  بقي  

  ))ااهھھھــمن  االمعلوماتت  عنہہ  في  االمرةة  االقاددمۃ  إإنن  شاء  هللا۔
  لل  سيیتأكدد  منن  مووااصفاتت  االررجلل..  لكنن  هھھھوو  منن  أأهھھھلل  ااألووررددوو  (بنجابي)  على  كلل  حالل.فكما  تررىى  صاحبي  ماززاا

  وولعلي  أأنظظرر  هھھھذذهه  االمررةة  عندد  أأخيینا  إإليیاسس  كشميیرريي  فلعلل  عنددهه  شخصا  مناسبا.
  

في  ااإلقليیمم٬،  إإذذ  بعدد  عبدد  االلططيیفف  تعططلتت  االمشارريیع  ....    دد  تبيینن  لكمم  منن  كالمي  ٬،  فإنن  حمززةة  ااآلنن  عنددناووكما  ق
محمدد  خانن  ووااألخخ  معاوويیة  االبلووشي  ألننا  جعلناهھھھما  هھھھما  االمشررفانن  على  االتررتيیباتت  للططرريیقق    ووززااددتت  االمشكلة  بمقتلل



وواالتووسعة  في  أأعماقق  بلووشستانن  ووااررتيیادد  ااألماكنن  ااآلمنة٬،  فذذهھھھبا  جززااهھھھما  هللا  خيیرراا  ووااستكشفا  ووررتبا  ثمم  لما  عادداا  
  رربب  االعالميینن.للمنططقة  قليیلل  ق   ددرر  هللا  أأنن  يیستشهھدداا  في  قصفٍف  أأيیضا٬،  وواالحمدد  

 
رُركمم  أأنن  إإخووتنا  أأتموواا  بحمدد  هللا  ووعلى  خيیرر  ووسالمٍم  صفقة  االسفيیرر  ااألفغاني  ووأأططلقنا  سررااحهھ٬،  وولعلكمم  تابعتمم  ذذلكك  أأخب -5

في  ااألخبارر٬،  ووقدد  ااستلمنا  كلل  أأوو  معظظمم  االمبلغ  (يیمكنن  يیكوونن  بقي  شيء  عندد  االووسيیطط  االضامنن٬،  وولعلهھمم  ااستلمووهه  
  وو  االشيیخ  جاللل  االدديینن٬،  ررجلٌل  آآخرر.ااآلنن)٬،  وواالووسططاء  االضامنوونن  هھھھمم  آآلل  حقاني٬،  منهھمم  االحاجي  إإبررااهھھھيیمم  أأخ

  هھھھذذاا  االتتميیمم  للمبلغ  (يیعاددلل  حوواالي  ثالثة  ماليیيینن  ددووالرر)  ااستلمناهه  هھھھذذهه  االمررةة  بالعملة  االمحليیة.
 

نحنن  كانتت  االبيیعة  (خاللل  االثالثث  سنووااتت  وونصفف  االماضيیة  بعدد  مجيء  لإلخووةة  منن  إإيیرراانن)  بالنسبة  لمووضووعع  االبيیعة  ف -6
التت  ضيیقة٬،  بأنن  كانن  االشيیخ  سعيیدد  بعيیدداا ً ووااألمرر  مستعجال  (مثال  :  أأخخ  للشيیخ  سعيیدد  فقطط٬،  ووإإنما  أأنووبب  أأنا  عنهھ  في  حا

سيیسافرر  للعملل  االخاررجي  وونرريیدد  نأخذذ  عليیهھ  بيیعة٬،  ووهھھھكذذاا  وويیكوونن  االشيیخ  سعيیدد  في  االجنووبب  ووأأنا  في  االشمالل٬،  أأوو  نحوو  
ي  ذذلكك)..  ووااآلنن  أأنا  أأتوولى  أأخذذ  االبيیعاتت  فقطط..  ووكذذلكك  قلتُت  ألبي  يیحيیى  يیفعلل  كما  كنتت  أأفعلل  مع  االشيیخ  سعيیدد  ف

االحاالتت  االمستعجلة  وواالضيیقة٬،  ووفي  مررةٍة  كانن  إإخووةة  االشيیخ  يیوونسس  سيیسافرروونن٬،  ووكنتُت  بعيیدداا ً وويیصعبب  علّي  أأنن  أألتقي  
بهھمم  قبلل  اانططالقهھمم٬،  فأررسلتُت  لهھمم  تسجيیال  صووتيیا ً ووأأحلُتهھمم  في  االبيیعة  على  االشيیخ  عمرر  خليیلل  ووكتبتُت  لهھ  ووررقة  معهھمم  

  لخ  ففعلل.أأكلفهھ  فيیهھا  بأخذذ  االبيیعة  نيیابة  عني  على  هھھھؤؤالء  ااإلخووةة...إإ
وونحنن  ططبعا ً نأخذذهھھھا  نيیابة  عنن  االشيیخ  أأسامة  بنن  الددنن.  وونقوولل  في  صيیغتهھا  ما  مثالهھ  :  أأبايیعكك  نيیابة  عنن  االشيیخ  أأسامة  

للشيیخ  أأسامة  وولمنن  يیووليیهھ  على  االسمع  وواالططاعة  في  االعسرر  ووااليیسرر  وواالمنشطط  وواالمكررهه  ووأأثررةٍة  علّي٬،  في  االمعررووفف٬،  
ووأأنن  أأحفظظ  سرر  ة  دديینن  هللا  ووددوولة  ااإلسالمم  االتي  تحكمم  بشرريیعة  هللا٬،  على  االجهھادد  في  سبيیلل  هللا  إلقامعلّي  منن  ااألمررااء٬،  

  االجماعة٬،  ووأأنن  أأكوونن  حيیثث  أأِمررتُت  أأنن  أأكوونن.
  
 

ووأأما  ااإلخووةة  االمهھيیؤؤوونن  للمسؤؤووليیة  في  االمستقبلل٬،  فكما  ذذكررتُت  لكك  منن  قبلل  :  ااألخخ  عبدد  االجليیلل٬،  ووهھھھناكك  ااألخخ  قارريي   -7
شاء  هللا٬،  مع  أأنهھ  صعبٌب  شيیئا ً ما٬،  لكنهھ  ذذوو  هھھھمة    سفيیانن  االمغرربي  ٬،  ووااألخخ  أأنسس  االسبيیعي  يیصلح  لبعضض  االمسؤؤووليیة  إإنن

ووذذوو  ررأأيي  وونظظرر  ووحززمم٬،  أأنتمم  تعررفوونهھ..  ووهھھھناكك  ااألخخ  أأبوو  خليیلل  يیعاوونن  في  االمسؤؤووليیاتت  لكنن  ال  يیقددرر  على  شيء  
كبيیرر٬،  ووهھھھناكك  أأخخ  باكستاني  ااسمهھ  أأحمدد  فاررووقق  (مسؤؤوولل  االسحابب  أأووررددوو)  ووهھھھوو  ررجلل  فاضلل  وويیعررفف  االعرربيیة  بشكلل  

افة  ووهھھھمة٬،  وولعلنا  نددخلهھ  معنا  في  االشووررىى  هھھھذذهه  االمررةة  بعوونن  هللا٬،  ووهھھھناكك  ااألخخ  أأبوو  جيیدد  ووصاحبب  إإددااررةة  ووعقلل  ووثق
ددجانة  االمصرريي  (االباشا)  هللا  يیحفظظهھ٬،  ووااآلنن  بصدددد  أأنن  نجرربهھ  في  مسؤؤووليیة  االعملل  في  باكستانن٬،  ووططبعا  أأبوو  عمرروو  

بنن  عمٍم  ووهھھھناكك  ااألخخ  أأبوو  حفصص  االشهھرريي  (اااالمصرريي  ووأأبوو  صالح  ووأأبوو  ززيیادد  االعررااقي  يیصلحوونن  لبعضض  ااألعمالل.  
فهھذذاا  منن  ألبي  عثمانن  ررحمهھ  هللا٬،  ووهھھھوو  ااآلنن  يیدديیرر  االعملل  مكانن  أأبي  عثمانن٬،  ووهھھھوو  خيیرٌر  منن  أأبي  عثمانن  فيیما  نظظنن)٬،  

  االقدداامى.
لل  هھھھوو  ااآلنن  في  لجنة  االعملل  ووأأما  منن  االجيیلل  االجدديیدد  فعنددنا  :  ااألخخ  أأبوو  عبدد  االررحمنن  االشررقي٬،  منن  االبحرريینن٬،  شابّب  فاض

لي  يیعملل  معي  في  ااالتصاالتت  وويیشارركك  في  ااإلعالمم  شابٌب  فاضلل  جدداا ً أأخخ  كوويیتي  ااسمهھ  أأبوو  االحسنن  االوواائاالخاررجي٬،  وو
أأحسبهھ  كذذلكك٬،  ووأأخخ  آآخرر  منن  االجززيیررةة  عسكرريي  ووررجلٌل  صالٌح  ذذكّي  ذذوو  خلقق  عالٍل  ووعقلل  وودديینن  نحسبهھ  كذذلكك  ااسمهھ  
أأبوو  حمززةة  االخالدديي  (ووهھھھوو  اابنن  عمم  االشيیخ  االخالدديي  االمسجوونن  مع  االشيیخ  االفهھدد  وواالشيیخ  االخضيیرر  في  االسعوودديیة)٬،  ووهھھھوو  

رر  كتيیبة  عنددنا٬،  هھھھؤؤالء  االثالثة  عنددهھھھمم  معنا  في  االساحة  ثالثث  سنووااتت  تقرريیبا٬ً،  ووماززاالوواا  يیتررقوونن  وونظظنن  فيیهھمم  ااآلنن  أأميی
  االخيیرر  وواالنجاحح  إإنن  شاء  هللا.

  وويیووجدد  منن  االجيیلل  االجدديیدد  غيیررهھھھمم  أأيیضا٬،  ووهللا  يیحفظظ  االجميیع.
 

الكْك  وونصفف.  ووعلى  هھھھذذاا  نررسلل  لكمم  مع  هھھھذذهه  االررسالة  مبلغ  ستة  عشرر  الكْك  ررووبيیة٬،  ووكنا  منن  قبلل  أأررسلنا  لكمم  ثمانيیة   -8
يیبقى  عشررةة  الكْك  نررسلهھا  لكمم  بحوولل  هللا  في  إإررساليیة  قاددمة  ٬،  ووهھھھي  تمامم  ما  يیعاددلل  االثالثيینن  أألفف  يیوورروو  االتي  

  اسس  االصررفف  عنددنا    بمائة  ووخمسة  عشرر  (االصررفف  كانن  نقصص  ثمم  ززاادد).على  أأس  ططلبتمووهھھھا.
  ووهللا  االمووفقق.

وولى  ذذلكك  إإنن  شاء  هللا٬،  ووماززلتُت  لمم  أأتكلمم  معهھ٬،  ووبالنسبة  لتعميیدد  َمنن  يیصلح  لشررفف  على  صنددووقكمم  فعندديي  أأخٌخ  يیت
  ووسأحاوولل  في  االمددةة  ااآلتيیة  بعوونن  هللا٬،  وونررسلل  لكمم  بحوولل  هللا  االكشفف  كامالً.

 
ووعلى  ذذكرر  ااألووضاعع  االماليیة٬،  فنخبرُركمم  أأنهھ  بحمدد  هللا  تمم  منذذ  حوواالي  أأرربعة  أأشهھرر  (تقرريیبا ً منن  شهھرر  ررمضانن  االمبارركك   -9

على  ااالنددماجج  االكاملل  مع  االتنظظيیمم  وووواافقق  جززااهه  هللا  خيیرراا  على  ترركك  االماضي)  ااالتفاقق  مع  أأخيینا  االشيیخ  أأبي  يیحيیى  



شررططهھ  االذذيي  كانن  شررططهھ  هھھھوو  ووإإخوواانهھ  (ووكلُّهھمم  قدد  ااستشهھددوواا  ررحمهھمم  هللا  :  أأبوو  االليیثث  ووأأبوو  سهھلل  ووعبدد  هللا  سعيیدد)  
االحمدد  عنددما  اانضموواا  إإلى  االتنظظيیمم  بأنن  يیكوونن  لهھمم  ااستقاللهھمم  االمالّي  ووأأنن  يیحتفظظوواا  بمصاددررهھھھمم  وويیستثمررووهھھھا...  فاآلنن  

  اانتهھى  هھھھذذاا٬،  ووكُملل  ااالتحادد  بشكلل  كاملل  في  كلل  شيء٬،  ووأأعططى  أأبوو  يیحيیى  كلل  مصاددررهه  ووكلل  ما  يیأتيیهھ  ااآلنن  يیحوولهھ  
ميیززاانيیة  خاصة  مناسبة  لقددررهه  شهھرريیا ً يیصررفُف  منهھ    -منن  االلجنة  االماليیة  في  االتنظظيیمم–للميیززاانيیة  االعامة٬،  ووصارر  لهھ  هھھھوو  

  على  ما  يیحبب  منن  متعلقاتهھ  ووعالقاتهھ  كهھدداايیا  للضيیووفف  وواا لمعاررفف  وومعووناتت  منن  ططررفهھ  ووغيیرر  ذذلكك٬،  وواالحمدد  
نبشرركمم  أأننا  على  قلبِب  ررجلٍل  ووااحدٍد  تحاببا ً ووثقة  ووتعاوونا٬ً،  وونسألل  هللا  أأنن  يیبارركك  في  هھھھذذاا  االجمع  االذذيي  ااجتمع  عليیهھ  عزز  

  ووجلل.
ررحح  ووقدد  كنتُت  بلغتُت  االشيیخ  أأبا  محمدد  بذذلكك  ووكتبب  لهھ  االشيیخ  أأبوو  يیحيیى  بررسالٍة  في  ذذلكك٬،  ففررحح  أأبوو  محمدد  بذذلكك  أأشدد  االف

.   ووكتبب  لي  أأنن  أأخبرركمم  بهھذذاا..  االحمدد  
 

أأخبرُركمم  أأنن  االشيیخ  يیوونسس  قدد  سافرر  منن  عنددنا٬،  وولكنهھ  ماززاالل  في  االمنططقة  االحددوودديیة  في  جهھة  بلووشستانن٬،  بحيیثث   -10
يیررتبوونن  للددخوولل  بحوولل  هللا  إإلى  إإيیرراانن٬،  ووهللا  يیووفقهھمم٬،  ووكلل  أأصحابهھ  معهھ  ووعددددهھھھمم  أأظظنن  ستة..  نسألل  هللا  أأنن  يیستررهھھھمم  

  منن  عنددهه.  وويیحفظظهھمم  وويیمددهھھھمم  بالمدددد
ووبسببب  تعثرر  االتووااصلل  بمقتلل  ااإلخووةة  لمم  أأررسلل  لهھ  ررسالتكمم  ااألخيیررةة  إإليیهھ  بعدُد٬،  ووإإنن  شاء  هللا  نررِسلهھا  متى  ما  تيیسرر  

  بتيیسيیرر  هللا  ووتووفيیقهھ.
 

بالنسبة  لملفف  "عائلي"  االذذيي  كنتمم  أأررسلتمووهه  في  االمررةة  ااألخيیرر  إإلى  عبدد  االلططيیفف٬،  فهھوو  ماززاالل  عندديي  فهھلل  أأحذذفهھ  أأوو   -11
  تأمرروونن  فيیهھ  بشيٍء؟

 

  

  عزز  ووجلل  االعصمة  ووعليیهھ  ااالتكالل٬،  ال  إإلهھ  غيیررهه  ووال  رربب  سووااهه.   ووهھھھذذاا  ما  تيیّسرر  ووبا

  وواالسالمم  عليیكمم  ووررحمة  هللا  ووبرركاتهھ

  محموودد
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