بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
أما بعد......
إىل األخ الكرمي

الشيخ حممود حفظه اهلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية كما أرجو
أن يكون وضعكم األمين إىل حتسن وأن يعمي اهلل تعاىل أبصار أعدائه عنكم وفيما خيص
ذهاب بعض اإلخوة إىل إيران ضمن خطة احملافظة عليهم فأرى أن إيران غري مناسبة مع
األخذ بعني االعتبار يف اختيار املناطق اليت سيكون فيها اإلخوة داخل باكستان أن ال تكون
من املناطق اليت تعرضت للفيضانات أو احملتمل تعرضها يف املستقبل .
 فيما خيص اإلخوة القادمون من إيران فأرى أن يكونوا يف هذه املرحلة يف أماكن آمنة
خارج مناطق القصف.
 فيما خيص باكستان فلم أطلع على التقرير الذي ذكرت ولكن الرأي بشكل عام هو
احلرص على التهدئة وتركيز اجلهود على األمريكيني.
 فيما خيص تعيني اإلخوة يف املناصب اإلدارية فأرى أن تؤخذ عليهم بيعة متضمنة لبعض
النقاط اليت حتفظ العمل وأسراره فأرجو أن تتشاوروا يف األمر وتفيدوين برأيكم ومن
النقاط املقرتحة على سبيل املثال:
 1ـ السمع والطاعة واجلهاد إلعادة اخلالفة.
 2ـ حفظ أسرار العمل .
 3ـ احملافظة على العمل الذي سيكون مسؤوالً عنه وتقدمي النصح للقيادة.

فيما خيص اليمن فإن وصلت رسالة بصري وفيها ما يكفي الختاذ القرار 

فأرسلوها إيل وإن مل تصل بعد فمرفق رسالة لألخ بصري تتضمن بعض األمور
اليت ينبغي أن يضعوها يف حساهبم لقياس األمر وبعض التساؤالت عن األوضاع
عندهم فحبذا أن تطلع عليها وترسلها إليه .
 خبصوص ما ذكرمت يف رسالة سابقة من رأيكم يف تقليل املراسالت فنحن حريصون على
اجلانب األمين وما نرسله إليكم غالباً إما أن يتضمن أمور العمل وإما أن يتضمن بعض
اخلطابات لتبعثوها إىل اإلخوة يف اإلعالم فأرى أن من تقليل املراسالت يف هذه الفرتة
أن تكون رسائلنا إليكم مقتصرة على رسائل العمل و ترتبوا مع أحد إخوانكم على أن
يكون مستعداً الستالم الشرحية من الوسيط بدالً من تسليمها لكم فنرسل اخلطابات إليه
وهو يوصلها إىل اإلخوة يف اإلعالم وإن كان هناك أمراً مهماً نرفق لكم رسالة فيبعثها
إليكم اإلخوة يف القسم اإلعالمي علماً أن وجود أخ يوصل خطابايت لإلخوة يف القسم
اإلعالمي مهم أيضاً من ناحية عدم تأخر اخلطابات نتيجة ألي ظرف يطرء من طرفكم
عندما تكون هناك أمور عظام ال يليق فيها التأخر كما هو احلال يف فيضانات باكستان
وهنا أود اإلشارة بأن مثل هذه األحداث العظام ال ينبغي أن حتدث ومتر عليها هذه املدة
دون احلديث عنها ومواساة الناس من قيادات القاعدة كما أأكد على ضرورة إبالغ
الوسيط أن يستلم منا رسالة يف العشرين من أكتوبر حيث تتضمن رسالة إىل الشعب
األمريكي قبل االنتخابات النصفية للكوجنرس يف أول نوفمرب.
 مرفق بياناً ثانياً خبصوص فيضانات باكستان أرجو إعطاء نسخة منه لقناة اجلزيرة
 أرجو اقتطاع  460ألف روبية من حسايب اخلاص ووضعها مع حساب اجملاهدين.
 مرفق رسالة من ابين خالد لألخ عبد اللطيف.
ويف اخلتام  :أرجو اهلل سبحانه وتعاىل أن حيفظكم و يوفقكم ملا حيبه ويرضاه وآخر دعوانا
أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
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