
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

         أمجعني  واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
 أما بعد...... 

حفظه اهللا                         إىل األخ الكرمي                 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  ..وبعد.خبري وعافية  معكومن  رساليت هذه وأنت أرجو أن تصلك

ه هذا األمر فجأة اوقد حتمل أخلقد مرت مثانية سنوات وأشهر من مرافقة أمحد وأخيه لنا 
أثر على صحته مع الضغط األمين وطول فرتة املرافقة قبل اعتقال حفيظ بفرتة حمدودة 

 مرضهقبل أسابيع وكان مبرض خطري  أمحد  و أصيبعلى أمحد  وضعه انعكسقد و وأعصابه 
يتعدى املرحلة اخلطرة حسب ما مل حىت اآلن وهو من أسباب تأخرنا يف االتصال معكم 

جتاوزه للمرحلة حىت يف حال و يف أي حلظة قد يتدهور  خطريالصحي وضعه ذكره األطباء ف
ا باالنفصال نطالبوني زمن فهم منذالبد من وجود مرافقني غريهم بإذن اهللا  ساملاً احلرجة 

ملرافقتنا وجاء إىل طرفكم مث  من اإلخوة أن يرسلوا أحد اإلخوة ولعلكم تذكرون عندما طلبنا 
آخر  وإىلاألمر نتابع مع اإلخوة ما زلنا وحنن فرجع األمنية كان لكم عليه بعض املالحظات 

  .أمنياً  مل جند عندهم اخليار املناسب معهم  اتوا صالتن

م متام الثقة وهم مهيئني لتحمل أعباء نيباكستانيلك معارف فما هو رأيك ؟ وهل   تثق 
يف أن يرى الناس  حىتإال توفري الغطاء األمين ه في ى املرافقنيليس علوضعنا  أنمرافقتنا علماً 

أننا يف بيتني علماً إحضار املشرتيات من السوق كذلك و أناس من أهل املنطقة البيت 
ت ونرتب إىل باب البياحلليب  يصلناو  بأنفسناخبزنا أننا خنبز مستقلني حىت يف ساحة الدار و 



الذي يكون متكرر طلب لفانشرتيها باجلملة أما احلبوب فو  الدجاجو البيض البيت أيضاً  من
  . اخلضروات والفواكهفقط هو 

حمدودة جداً حيث إننا نعتمد مبدأ الوقاية خري من احتياجاتنا الطبية وفيما خيص األطباء 
فنشرتيها وما شابه أمراض الربد كمراض األطفال املتكررة  األدوية اليت توصف ألوعرفنا العالج 

  .فهم تقريباً ال يذهبون إال لألسنان أو الكسور وجنعلها يف البيت الستعماهلا عند احلاجة 

م نادر مما جيعل نشرتي األدوية ملعظم األمراض الكبار  كذلكو  جداً تقريباً مبعدل ذها
  السنة.شخص واحد يذهب للطبيب طوال 

ن و  فيكوننيموظفمن معارفكم املوثقني وهم يف إخوة إن توفرت الصفات املطلوبة ملرافقتنا و 
وأننا سنعينهم على توفري غطاء أمين هلم يف  معه،على علم بأنه سيكون هلم الراتب ومثله 

ني معنا مرافقَ أن يكون دون أن يكون أمراً البد منه ونستحسن ، فيه  سنكوناملكان الذي 
  .وإن مل يتيسر فال بأس من أن يكون واحد أشقاءأيضاً أن يكونا ونستحسن 

سبة سبعني يف املئة وهو اآلن سيجتهد يف تعلم األردو مما يتيح نعلماً أن خالد يعرف بشتو ب
  خروجه عند الضرورة . 

هي املرافقني لنا اآلن اإلخوة فيها مع  نبقىإن آخر املدة اليت ميكن أن أقول  اخلتام:وقبل 
اية هذا العام ألفني الذكرى العاشرة لغزويت نيويورك وواشنطن أي بعد بضعة أشهر أو 

حبذا أن تفيدين عن فخالل هذا العام ا نعددعليهم خنفف  إضافة إىل أننا قدوإحدى عشر 
   .إىل انتهاء هذا العامقررنا ختفيف العدد فيما لو الشخصية إمكانياتك 

   فكرة االتصاال

ا حيبه ويرضاه وآخر دعوانا يعينكم على القيام مبأرجو اهللا تعاىل أن حيفظكم و  ويف اخلتام :
 أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .



   أخوكم أبو عبد اهللا                    السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 


