بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
األخ الفاضلوالشيخ الكريم \ زمراي صاحب

حفظكم هللا
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ص ولصبإهلأر مك لمعمإلبد لصبدإللذللكمبثدمحلرحمدعلك ثد كما لبشدا للأذدل للبدا ل دإهلصدللملأكدا لل
أأحااهلل لبتعاعللإل الملف كسالملص اهلل لأرحمعللذلأب س ت للث لأم لبثإ :ل
 -1بعد كتابتنا للرسالة السابقة وصلتنا رسالة من طرف األخ أبو محمد القطري وهي مرفقه باسم (بسم هللا
الرحمن الرحيم ) على موضوع آل ثان وقد رددنا عليها بالرد المرفق باسم إلي ( أبي محمد كاترينا )
 -2وصلت رسالة من مندوبنا في الغرب يطلب بعض الطلبات وهذا نص ما طلب :

 -4الخال عندما اتى عندي كان طلب رسالة صوتية من الوالد باسمه النه
يوجد بعض البدل ( أموال كبيرة ) متوقفة على هده الرسالة فارجوا منكم ان
تستعجلوا فيها .
 -5اتصل علي كاترينا ويطلب فيها رسالة صوتية للوالد ولكن عامة وليست
باسم احد ومستعجلين عليها .
طلب مني االخ نجم بانه مع ارتباط باحد المشايخ في الجزيرة وكان يدعمه
في االموال وهذا الشيخ عنده مبلغ كبير باسمكم فطلبها االخ نجم منه فقال
الشيخ ( انه يريد رسالة خطية من الوالد الى هذا الشيخ وكنيته
{ خير الخير } ومكتوب فيها بان االخ نجم الخير{وهو اسم االخ نجم الذي
معي } يوصل االموال اليكم اي الى الوالد نفسه وليس الى القيادات ويحثه
على االنفاق ) الن الناس في الخارج يخافون من عدم وصول االموال الى
الجهة المطلوبة وهي جهتكم واذا اتت الرسالة فان عنده مليونين لاير
سعودي جاهز يسلمها لنا كدفعة اولى وكما سعت ان الشيخ خير الخير عنده
ثقله عند الناس .
ملحوظة :األخ نجم من الجزيرة وهويعمل اآلن مع مندوبنا في الغرب وهو ثقة وكان يعمل من قبل في تمويل
اإلخوة في العراق وفر خوفا من القبض عليه
 -3وصلت رسالة من ش عطية وهذه بعض فقراتها :

ـــ أخي العزيز بالنسبة لجماعة أبي اسماء ( األكراد في الغرب ) فإن شاء هللا أكون لهم كما قلتتم
وهتتم وهللا متتا قصتتروا بتتار ،هللا فتتيهم دانمتتا يشتتاورونني فتتي معظتتم أمتتورهم المهمتتة ويثقتتون فتتي
ويحبونني فالحمدهلل ووهللا رأيت منها تعظيما وسمعا واحتراما وتطبيقا لمتا أقتول بشتكل أخجلنتي
فالحمد هلل وقد كان فيهم بالجملة شيء من التشدد بسبب بُعدهم عتن إختوانهم وشتيء متن االنغتالق
والتربّي على كتب المقدسي وعبد القادر بن عبد العزيز بس تقريبا ولم تتسع متداركهم لكثيتر متن
مسانل النظر والبحث فبحمت د هللا متع احتكتاكهم بنتا صتاروا إلتى درجتة طيبتة متن االعتتدال وهتم
بحمد هللا رجال وأهل غيرة وفداء نحسبهم كذلك واآلن متع أميترهم الجديتد (األخ حتاجي عتارف)
وقد التقيت به وتحدثنا ورأيت فيها سعة أفتق وخيترا كثيترا واآلن هتم ناشتطون جتدا ويتدخولون
في عمق بالدهم ويمارسون أعماال تجارية طيبة وصفقات ممتازة ولكن ناس بالفضل ( اإليرانين
) يحتاولون أن يضتايقوا علتيهم سياستيا  :فيجتترون وراءهتم ويطلبتون الجلتوس معهتم ويعرضتتون
ُ
ُ
وكتبتت لتك متا
كتبت لك في هذا من قبل وطلبت منك توجيها فتي هتذا األمتر
عليهم خدماتهم وقد
شتتاورت علتتيهم أنتتا فتتي هتتذا األمتتر فتتدرجو إن كتتان عنتتدكم إضتتافة أن تكتبتتوا لنتتا فتتإنهم متتازالوا
يرسلون لهم ويطلبون الجلوس معهم ويعرضون عليهم مساعدتهم ضتد مرتتدي األكتراد زعمتوا

ولكن أن تعرف دهاء وخبث هؤالء البالفضليين كفانا هللا شرهم ..نعتم هتم يختافون جتدا متن وجتود
كيان مستتقر لككتراد فتي اإلقلتيم هتذا شتيء بالنستبة لهتم ختا أحمتر وقاتتل .ومتن أجتل ذلتك هتم
مستعدون يتعاونوا مع أي أحد لمنتع ذلتك بتدن يتزعك األكتراد وال يجعلهتم يستتقرون وال يصتنعون
كيانا مع تظاهرهم العجيب بحسن العالقة مع الطالباني والبرزانتي بتل والعالقتات الرستمية بيتنهم
القوية جدا لكن هم من تحت يحاربونهم حتى عرضوا على ناس أبي أسماء كل مساعدة بمتال أو
سالح وهللا..
أرجو أال تهملوا التوجيه والمشاورة في ذلك فإني قلت لإلخوة إنني كتبت لكم وأنتظر توجيهاتكم
ـــ بخصوص النسايب فقد ( اإلخوة الجزانرين ) أو صلنا لهم ثالثين والحمد هلل وصلتهم
واستلموها وبقي مما أذنتم فيه عشرون سنرسلها لهم ولو جعلناها ثالثين أيضا فارجو أن
تسمحوا لنا حتى ال تكون الثانية أقل من األولى وهذا ليس بكثير في مدة سنة أو أكثر ستون
ألفاً ..وطبعا هو المال يح ّول من أماكن أخرى وال يمر علينا لكن بالتنسيق بيني وبين ياسين ومع
الناس المنسّقين نح ّولها من هنا ،مباشرة والحمد هلل
( وقد وافقته على إرسال ثالثين أخرى ) ومرفق رسالتهم األخيرة لكم باسم ( ودودية )

ّ
يتسن له لحد اآلن
ــــ بخصوص لبنان فنحن ننتظر المندوب الذي تكلمنا عنه من قبل ولم
المجيء ولعله قريبا بإذن هللا يكون وأخبارهم طيبة مع وجود حمالت عليهم طبعا متفرقة
نسدل هللا أن يحفظهم
 -4مرفق رسالة صوتيه جديدة ألبي حمزة المهاجر وآخر ما جاءنا من النت
 -5هنا ،إضافه لموضوع إخوة أبي الليث فقد إجتمعت بهم قبل يوم وتناقشنا في موضوع اإلنضمام وأبديت لهم
تخوفي من اإلنضمام كجماعة وأن هذا سيكون مجاال لخالف كبير مع إخوة الجماعة اآلخرين في السجن وخارج
السجن وأن الطاغوت سيضغا بشدة على من في السجن ليعلنوا عدم إنضمامهم لنا وكان من ردهم أنه إذا كنا
نريد أن نستفيد إعالميا من إعالن اإلنضمام فلن يتدت ذلك بالدخول كدفراد ألننا اآلن يطلق علينا أننا معكم ولن
يزيد األمر شيئا بخالف ما إذا دخلنا كجماعة وإذا كان اإلعالن سيسبب ما تتوقعونه من مخاوف فممكن أال نعلن
اإلنضمام وتتم الوحدة بغير إعالن فقلت لهم ممكن أال يعلن األمر ولكن يتم إصدار بيان من طرفنا أننا قد عينا أبي
الليث كمسئوال عن بلد ليبيا ضمن قاعدة الجهاد في بالد المغرب اإلسالمي ويبدو أن هذه الفكرة أعجبتهم  ,وقد
أردنا أن نضع بين أيديكم هذه المناقشة لعلها تفيدكم فى الموضوع وقد سدلتهم عن رأي ش عطية فقالوا إنه
إستحسن رأي أبي محمد الد – بالدخول كدفراد وقال وفي كل خير
 -6وصلت رساله من الجزيرة من أبي مالك مرفقه باسم من مالك
وأخيرا نستودكم هللا الذي ال تضيع ودانعه

والسالم عليكم ورحمة هللا
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