بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الحمد

رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين
إلى أخي العزيز خالد حفظك ﷲ ورعاك
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

إن شاء ﷲ تصلكم رسالتي وأنتم بخير وعافية ورمضان مبارك وكيف
عبدﷲ وعائشة وأسامة وسھام إن شاء ﷲ يكونوا بخير وعافية وأمھم مريم
ﷲ يتقبل منھا ومنكم وﷲ يجمعنا بكم على خير .
ابشرك على خروج حمزة وأمة وزوجته والحمد
ﷲ.

عقبال الجميع إن شاء

أخي الحبيب أبشرك أمورنا طيبة ويعلم ﷲ أن الجاسوسية والجواسيس
المالعين ﷲ ينتقم منھم ويفضحھم ال يقدمون وال يؤخرون األجل إذا جاء
ال مفر منه وكم من أخ نجا من القصف من تحت األنقاض مرسل لك
صوت الجاسوسية الذي يستمر أغلب األحيان ثالث أيام متواصلة وأنا
أشيك على البيت بي التصوير الليلي ألن التصوير الليلي يظھر الشريحة
وأيضا صور لسعد ولدي وبعض المناظر .
على العموم الذي حصل أن عبدالعزيز ومنصور جاءوني في الليل وكنت
أسمع صوت الجاسوسية جاء بعدھم بعد اإلتصال بالمخابرة فخرجت لھم
وكان منصور رحمة ﷲ عليه عنده شغل معي كلفته به أما عبدالعزيز
رحمة ﷲ عليه كأنه جاء يودعني الساعة التاسعة وأربعين دقيقة تحركوا
من عندي لميرام شاه وأعطيتھم أمانات إلصالھا ففي ميرام شاه ذھبوا إلى
بيت أحد األنصار وفي الصباح الساعة الثامنة قصفوا استشھد عبدالعزيز
ومنصور مباشرة وأما ثالث من األنصار أصيبوا وبعد يوم استشھد اثنيين
وباقي واحد إلى اآلن الحمد صحته جيدة ونسأل ﷲ أن ينفع به.
أما عن صھري كان أمامي بسيارة ومعه ثالث من اإلخوة وجاءت سيارة
أخره أمامھم وكانت أيضا سيارة لإلخوة فوقفوا يتكلمون وان بيني وبينھم
تقريبا 400متر ھذا الساعة  8مساء بدأ القصف عليھم استشھدوا ﷲ يتقبلھم

وبعد ذالك بساعة مرة سيارة لإلخوة وأيضا قصفت فا يتقبلھم في الشھداء
ويرفع منزلتھم في الجنة وأيضا استشھد صھري الثالث في رجب تقريبا
أيضا قصف على مركز كان يأخذون دورة متفجرات ﷲ يتقبلھم وباقي
صھر واحد عمره  13سنة ﷲ يبارك فيه .
القصف يكون جاسوس على األرض وشريحة أو مادة ترش على السيارة
وتضيء أشعة تحت الحمراء وما ترى إلى بي منظار ليلي .
أما بالنسبة لرضوان ھو مطلوب وعمله عسكري على قوافل اإلمداد النيتو
أما صاحبه حافظ اليوجد أخبار عنه وطلبته كم مره من رضوان وقال
مايستطيع يأتي .
أما شفيق سجن وفر من السجن وأسر مرة ثانية ﷲ يفرج عنه أما قريبة له
ارتباط دائم بطلحة البلوشي ودكانھم واحد متشاركين فيه .
أما بالنسبة لبيت البي إم ھم في كراتشي عند أبو الحارث السندي للعالج
وأخر رساله منھم أنھم انتھوا من العالج ويردون الرجوع فينتظرون الرد
منكم حتى تلتقون بھم في السند .........وﷲ الموفق
أما عن الوضع المالي للوالد ﷲ يحفظه الموجود األن  10500يورو
وأيضا  10000دوالر
لقد وصلت رسالتكم التي بتاريخ  26شعبان في  10رمضان تقريبا إن شاء
ﷲ سوف أرسل رسالة بيت البي إم والمرة القادمة إن شاء ﷲ يكون فيه
الرد منھم والترتيب وﷲ الموفق الميسر
والتنسونا من الدعاء وﷲ يجمعنا بكم على خير
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
أخوك أبو عبدﷲ الحلبي  15رمضان

