
  بسم اهللا الرحمن الرحيم                          

  ..الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين

  - :وبعد  

اسـتخرنا   أنناعلى ولوجه لوال  َمقِدعملنا هذا لم نكن لنُ أننبين  أنبادىء ذي بدء نود 

مسؤولية مباشـره  وحصلنا على موافقات وتوجيهات من اإلخوة  المسؤولين  اهللا فيه 

 عن تسيير وتوجيه هذا األمر ولم نكن سوى أدوات بيد اإلخوة الذين غابوا عنا فنسـأل 

  .والقبول  صدق النية جميعا ولهم لنا اهللا جل وعال

والذي كان كما يعلم )) تقبله اهللا في الشهداء)فاروق( (إن عملنا بدء مع طلب أخونا خلدون    

طلب منا أن نختـرق الحكومـة    ) تقبله اهللا في الشهداء( سورةالجميع ممثل ونائب للشيخ أبو ق

الكافرة إدارياً من اجل توجيه بعض القرارات االقتصادية والمالية التي تصدر من المرتدين لما 

كذلك االستفادة من إمكانية تجنيد أفراد من , فيه مصلحة المسلمين عموما والمجاهدين خصوصا

تحـت إشـراف أخونـا    تكون العملية برمتها  أنمات  على كمصادر للمعلو ةلكفرياالحكومة 

تخذ أي قرار ارتجالي تحت أي ظرف إال فـي حـاالت   وان ال ُي. خلدون أو من يكلفه بذلك 

  .استثنائية خاصة يتعذر فيها مراجعة المسؤول المباشر وان تكون وفق الخط العام المتفق عليه

والذي يتمتع بعالقات واسـعة  ) ولة االسالميهاحد جنود الد(لذلك طُلب من أخونا أبو أحمد    

 غيـر الفكان من الثمرات يفتح هذا الباب  أنمن   مع المتنفذ ين والفاعلين في الحكومة العراقية

تأهيل مستشفى الموصل العام الممول من القوات االمريكيـه والمحـال    إعادةمشروع  مقطوفة

ـ يون وكانت كلفة المشروع مل الرافضيةالشركات  إحدى إلى  أمريكـي دوالر  ألـف  ةوثمانمائ

المتاحة لبدء التنفيـذ   الفترة أمدوطال  , عليها تنفيذه في الموصل للظروف األمنيةوالتي تعذر 

ى ذلـك  خلدون عل أخوناوفعال وافق .تخرج من المشروع بعمولة  أن الرافضيةفآثرت الشركة 

 العربيـة اللغـة   إلىبترجمة التندر  خلدون بنفسه  أخوناوقام  واستلمنا التندر باللغة اإلنكليزية

وكان كما ذكـر لنـا   ,  تنفيذ المشروع إمكانيةشخص ال نعرفه وطلب منه دراسة  إلى وأحاله

مـن   أكثـر االسالميه من المشروع فيما لو نفذ ستكون  الدولةصافي حصة  أنخلدون  أخونا

 المتاحـة الفترة  أن ولكن قّدر اهللا.سنه  أقصاهادوالر تقبض على دفعات في مدة  ألفاربعمئة 

من قبل  القـوات    الرافضيةانتهت من دون بدء التنفيذ فتم سحب المشروع   وتغريم الشركة 

  .االمريكيه

  

كان لضياع الفرصة وقيمة المبلغ  اثر في تفعيل هذا االتجاه واستغالله من اجـل عـدم         

االتصـال بالمـدعو   أن يـتم    فعرض أخونا أبو احمد وأخونا أبو ليث. أخرىفرص  إضاعة

فاروق عبد القادر وزير االتصاالت في حكومة المالكي  والمدعو الحاج رياض مدير مكتـب  



هما موصليان معروف عنهمـا توجـه    نواللذا, رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الهالكي

الحـزب   كما أنوطني وكذلك يتمتعون بسمعة جيدة خالل ماضيهما وفق شهادات من يعرفهم 

ولكنهما رفضـا  الموصل  أهلكان يسعى لضمهما الى صفوفه لسمعتهم الجيدة لدى  مياإلسال

عليهما ال تلغي كـونهم مرتـدين    ثنت خيراًأدات التي االشه إن. ذلك صراحة كما تبين لنا ذلك

  .ولكن التعامل معهم يتم وفق المصلحة التي يراها ولي األمر عندنا

باالتصال بهما وكانت النتيجة أنهمـا وافقـا علـى     المهم بعد ذلك أوعز لنا أخونا خلدون    

التعامل مع الدولة اإلسالمية صراحة  وأبديا رغبة جادة بتقديم كل ما يسـتطيعا مـن دون أن   

وال حتى أي ضمانات أو شروط للتعامل كتعبير عن حسن نيـتهم فـي    ,يطلبا أي مقابل لذلك

خاصة وان فاروق عبـد القـادر    وصلالعمل مع الدولة اإلسالمية لما فيه مصلحة  مدينة الم

تصاالت كان قد استلم مهام رئيس مجلس إسناد أم الربيعين إلعمار الموصل والـذي  اإلوزير 

لتمويـل  ) مليار دينار عراقية وعشرين ئم(خصص له مبلغ وقدره مئة مليون دوالر أمريكي

  .مشاريع في محافظة نينوى

الدولة االسالميه لالتفاق علـى تفاصـيل   وقد طلبا الحصول على مقابلة مع أي مسؤول من  

 ناالمقابلة وكلف لذلك مسؤول إجراءخلدون على  أخوناوافق  أنواليات للتعامل المستقبلي وكان 

  .المباشر للقائهما

لة  مطولة عرضا خاللها رغبتهم بتقديم أي شيء يثبت صـدق  بلقائهما في مقاب أخوناوقام    

المشاريع كلها سوف تصـدر   أن وأبدياداخل الموصل  ارباألعميبدؤوا  أننيتهم فطلب منهما 

سيتوليان تمويل المشاريع والشركات التي تكلفها الدولة االسـالميه   وأنهممن الدولة االسالميه 

 إسنادليث ممثال ووكيال عن الوزير في رئاسة  أبو األخمنهم تعين  أخوناكذلك طلب .باألعمار

. مباشرة من قبلنـا حصـراً   وإدارة بإشرافعمار اإلأم الربيعين إلعمار الموصل لكي يكون 

فـي   ليـث  وهـو لحـد اآلن    أبو أخوناوكان ذلك فتح من اهللا انعم به علينا وتم بالفعل تعيين 

ـ احمد كم أبو أخوناتعيين  طلب وكذلك.لذلك فان المشاريع كلها تتم بعلمنا .منصبه ؤول فـي  س

الغاية من ذلـك إيجـاد حجـة مقبولـة     فتم ذلك أيضا وكانت .مديرية بريد واتصاالت نينوى

  .معهما مستقبالً للتواصل

بعد استالمنا لمسؤولية اإلعمار  لمجلس إسناد أم الربيعين حاولنا التواصـل مـع اإلخـوة       

مـن   وألكثـر  الماضيةاإلداريين والمختصين بالمقاوالت في والية الموصل لكننا خالل الفترة 

اللذين ال نفهم لم يرفضون التنسيق معنـا    اإلداريين خوةاإلثمانية اشهر عجزنا عن التنسيق مع 

ال  ألنناالعديد من المشاريع من دون االستفادة المباشرة منها  إجراءتم  أنوكان من نتيجة ذلك 

ننسـق   أنالحكومة الكفريه ولم يسـمح لنـا    أمامالمشاريع التي نحن ملزمين بها  إيقافنقدر 

  .حتى اللقاء بهم للتواصل مع إخواننا اإلداريين وال



يكـون قريـب    أنقد ابلغنا من الوزير انه سوف تتم في وقت نسـأل اهللا   أنناننوه  أنكما نود 

  .لمحافظة نينوى أخرىتخصيص مئة مليون دوالر 

بناية اتصاالت وبريد نينوى والمحال  إنشاءمشروع  إحياءاحمد قام ب أبو أخونا أنوكما        

بـين  وولكن نظرا للعداوة بين الزيبـاري  عروف بالشيخ عبد اللطيف الزيباري مالمقاول ال إلى

الكردية المرتدة فان محافظ نينوى السابق دريد كشموله كان قد وضع العراقيل لمنـع   األحزاب

 األيسرالبناية سيتم في الجانب  إنشاءخاصة وان  األكراد أسياده أوامرتنفيذ هذا المشروع وفق 

 إقلـيم  إلىفصله عن الموصل تمهيدا لضمه  إلىيسعون  األكرادوالذي كان من مدينة الموصل 

 أنلتنفيذ المشروع  اإليعازفتم االتفاق مع عبد اللطيف الزيباري انه في حال   .حينها كردستان

مئـة مليـون دينـار     إاليدفع النسبة المقررة لحصة بيت المال من اصل مبلغ خمسة مليارات 

 ك على وزير االتصاالت  بتخصيص المبالغ للمشروع وتم بالفعلفوافق وحصل التحر.عراقي 

  .  أردناما  بفضل اهللا تعالى

ة انه مستعد للتعـاون  حكومة الكفريمدى نفوذنا على ال رأى أنلنا الزيباري بعد  أبدىوقد      

 اللطيف عبد أننبين  هنا  أنونود . أخر مع الدولة اإلسالميةأي مجال  أوفي مجال المقاوالت 

ضـمانة   أن تقوية الدولة اإلسالميةفي عداوة ثأر مع عائلة البارزانيه لذلك وجد في  الزيباري

 األسـباب فهو مستعد لهذه .يكون حليفي  أنلسالمته هو وعائلته على قاعدة عدو عدوي يمكن 

  .تشم منها رائحة البعثيه عشائرية صوفيةله عقليه  أنللمساعدة على الرغم من 

لوحـدنا    أصـبحنا  أنبعد  باألمروالي الموصل مباشرة  أخونالمشروع  ابلغنا وبعد المباشرة با

 أخونـا وطلبنا مـن  .حسب ما ابلغنا  أخرىوالية  إلىوغاب عنا المسؤول المباشر الذي نقل 

قوبلنـا   أخـرى في مجال المقاوالت الستالم حصة بيت المال لكننا مـرة   اإلخوة إبالغالوالي 

  .الوالي نفسه  أخوناوعجزنا عن االتصال حتى مع . ألسبابابالتجاهل وال ندري ما هي 

  

تـم التوجـه نحـو     وإنماتحركنا لم يكن مقتصرا على الوزير ومدير مكتب العيساوي  إن    

من خـالل جـس نـبض مـدى      ,به  المحيطةثيل النجفي والمجموعة أ محافظ نينوى الجديد 

االتفاق على أي شـيء   أوبقطع وعود  ألمراولم يتم  .اقتصاديا وماليا رغبتهم في التعامل معنا

 خط بديل عن خطه المتصل بالمحافظ  أنناالمسؤول المباشر عنا في حينها  أخونابلغنا من ألننا ُأ

ثيل النجفي ونائبه الثاني القاضي حسن ورئيس مجلس المحافظة جبر العبد ربه ونائبه دلـدار  أ

  .معهم ال نعلمها نحن  ةاشرالزيباري والذي ذكر لنا انه يملك قنوات اتصال مب

 أخونابينه وبين  القديمة  ثيل  بحكم عالقة الصداقةالنزال نمسك بخط اإلتصال مع أولكننا    

وكذلك خط اإلتصال مع نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلـدار   ,ليث أبوأخونا وحمد أبو ا

ا دومـا انـه مسـتعد    الشيخ عبد اللطيف الزيباري والذي يصرح لن أخالزيباري بحكم انه ابن 



ألننا لـم نسـتلم   , ولكننا لم نعطهم أي إشارة توحي لهم بأي شيء . في أي مجال للتعاون معنا

أمر مباشر من اإلخوة بالتحرك نحوهم وال ندري ماهية التعامل بيننا نحن الدولة اإلسـالمية و  

  .مجموعة المحافظة 

  

 أموهـل نسـتمر فيـه     ؟..ن عملناهو الموقف م نعرف ما أننطلب  إننا األعزاء إخواني   

المسؤول المباشـر   أخونامن  بأمرجّمدنا كل اتصاالتنا  الماضيةخالل الفترة  ألننا. ؟..نتوقف

             .                           وال نعلم لماذا

ثالثين مدرسه داخل مدينـة   إنشاءكعقد   عاليةنحو مشاريع عمالقة بكلف  نسعىكنا  إننا     

مليار دينار عراقي  بتندر واحد وهذا المشروع ممول من قبـل الـدول    أربعينصل بقيمة المو

  .عمار العراق المانحة إل

وعقد  ة مليارات ونصف مليار دينار عراقي ست وعقد تجهيز محطة كهرباء التحرير بكلفة   

ات دينـار  محطة كهرباء المنطقة الملوثة عند سوق المعاش بكلفة تقدر بحوالي  ثمانية مليـار 

  .عراقي ممول من قبل وزارة الكهرباء 

سـرير     أربعمائـة من  أكثريستوعب  أناكبر مستشفى في العراق الذي مخطط  إنشاءوعقد  

في منطقة المعسكر في حي المأمون وقيمة المشروع تسعة عشر مليار دينار عراقي  ممـول  

  .العراقية من وزارة الصحة

وسكة قطار على نمـط   وأنفاقالمتضمن جسور وتقاطعات تقاطع دورة اليرموك  إنشاءوعقد  

ستة وعشرين مليار دينار عراقي ممول من  إلىساحة التحرير في العاصمة بغداد بكلفة تصل 

  .قبل مديرية الطرق والجسور 

الشركات المتعاونة  إلى وإحالتهابتنفيذ المشاريع  اإلسراع أطاركل مهامنا تنصب في  إن     

التالعب ومعرفة مواعيد السلف وقيمها  الستالم حصة بيت المال مـن دون   معنا ضمانة لعدم

  .  تسويف كما يحصل عادة من قبل بعض المقاولين أوأي مماطلة 

 المشاريع ومبالغها الهائلة نسبيا تجعل من شركات المقاوالت تحجم عنهـا  ضخامة أنكما     

أنها مدعومة من قبلنا كدولـة  الشركات ما عرفت  فإذا.لعابها يسيل  رغبة فيها  أنمن  بالرغم

يعملـون   فـإنهم الروتينية من الدولة الكـافرة   اإلحالة أمورقادرين على تسهيل  وأننا ,إسالمية

  .والحمد هللا   إرضائناجاهدين من اجل 

  ...وأخيراً وليس أخراً... 

فـي  نطلب معرفة الموقف من عملنا الذي جمد في مجاالت ويسير ببطء وعلى اسـتحياء     

اهللا سبحانه وتعالى قـد انعـم    أن الماضيةلمسنا من خالل الفترة  وأنناخاصة . أخرىمجاالت 



لخدمة عملنا من دون أن نقدم  لحد اآلن أي تنازالت  من الحكومة الكفرية أفرادعلينا بتسخير 

  ).إن اهللا لينصر هذا الدين  بالرجل الكافر(او ما شابه إليهم 

وتوجيهنا في حقل األلغـام    حد اإلخوة كمسؤول عن متابعة عملنا اطلب تعيين ا إننيكما     

  .الكفرية الذي أصبحنا داخله  ومستعدين لالستمرار فيه رغبة في خدمة راية ال إله إال اهللا

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العلمين والصالة والسالم على رسوله محمد الصـادق األمـين   

  .بعهم إلى يوم الدينوصحابته األخيار المنتجبين ومن ت

  

  

  أخوكم                                                

  حاتم                                                       
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