
بسم الله الرحمن الرحيم

مأن أسامأة بن مأحمد بن لدان         إلى الشعب المأريكي 

أمأا بعد 

و رغمحديثي هذا إليكم عن جدوى الحرب القائمة بيننا وبينكم 
أن الدائرة تدور عليكم بإجماع العقلءا مأنكم ومأن غيركم وأن

داافعي لهذا الحديثاستمراركم في الحرب استنزاف لكم إل أن 
الشفقة على الطأفال والنساءا الذين يقتلون ويجرحون ويهجرون

ًا.ً ًا وعدوان في العراق وأفغانستان وباكستان ظلم

ًءا أقول : إن حربكم مأعنا هي أطأول الحروب في تاريخكم وابتدا
بالنسبة لنا فل نراها إلعلى الطألق وأكثرها تكلفة مأالية وأمأا 
قد مأضى صدرها وانقضى شطرها .ً.ً.ً.ً.ً

لقد أداخلتكم إداارة بوش هذه الحروب مأعنا بحجة أنهاو
ضرورية لمأنكم وبوعد أنها حرب خاطأفة ستقضى في ستة

أيام أو ستة أسابيع ومأضت ست سنوات داون أن تحقق
النتصار ثم جاءا أوبامأا وأجل النسحاب الذي وعدكم به قبل

ًا ثم وعدكم بأنه سيحقق النتصار في رئاسته ستة عشر شهر
ًا للنسحاب مأنها وقبل مأجيئه جاءاكم أفغانستان وحددا تاريخ

ًا بتأخير النسحاب ستة بتريوس برقم ستة مأرة أخرى مأطالب
أشهر .ً.ً

وقد أثبتت السنين بطلن المأاني التي كانوا يمنونكم وأن كل
مأا بذلتموه في الحرب ل شأن له بجلب المأن لكم فالحرب لم
توفر أمأنكم وأضاعت اقتصاداكم وقد جاءات عملية البطل عمر
الفاروق لتثبت هذا المأر بقوة ووضوح حيث لم يكن مأنطلقها

مأن أفغانستان وباكستان ول مأن العراق وكان بإمأكانها أن
تنطلق مأن أي بقعة مأن بقاع الرض مأما يوضح أن حربكم

حرب عبثية ظالمة .ً

ولو سألتم عقلءاكم عنها لجابوكم بأنه ل سبيل لكسبها لن
عواقبهاعلى للمأور أوائل داالة على أواخرها ومأقدمأات شاهدة 

ًا وقاداتها يسخرون مأن استراتيجيتها فحرب جنوداها ينتحرون يومأي
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ًا والمنهزم ل يرداه شيءا وإذا داخل الرعب قلوب الرجال علني
يصبح كسب الحرب المحال وحرب عمولة أمأوالها كالعصار تزيد

ًا .ً  ًا وداولركم ضعف اقتصاداكم عصف

ومأن باب التحديث بالنعمة نحن بفضل الله سبحانه وتعالى
نجاهد مأنذ ثلثين سنة ضد الروس ثم ضدكم ولم ينتحر مأنا

ًا ينتحر مأنكم  ًثلثونرجل واحد وأنتم في كل ثلثين يومأ  رجل
فكيف ستكسبون الحرب .ً

وإن جهادا الظالمين المعتدين عباداة عظيمة في دايننا وهي
أحب إلينا مأن آبائنا وأبنائنا فجهادانا لكم عباداة وقتلكم لنا

فالعدل أقوى جيشفواصلوا في الحرب مأا شئتم شهاداة 
نصرتم اليهودا علىيوم أن والمأن أهنأ عيش أضعتموه بأيديكم 

فسبيل المأن يوضحهاحتلل أرضنا وقتل إخواننا في فلسطين 
هذين البيتين .ً

هبت عواصفهم       تدك صروحه وله تقول

لن نوقف الغارات حتى     عن مأرابعنا تزول

والسلم على مأن اتبع الهدى

الشركة الكبرىوإن مأما ساعد أسلفكم في كف وكبح طأغيان 
في زمأانهم قراءاتهم لكتاب حسن الداراك للمفكر تومأس بين

ومأن المفيد قراءاته في هذه الظروف والتأمأل في تلك المرحلة
لتدركوا التشابه بين المرحلتين ولسيما في المأور الجوهرية

فكما وقف البرلمان النجليزي مأع مأصالح الشركات ضد مأصالح
المواطأنين فقد شاهدتم وقوف الكونجرس ضد مأصالح

المواطأنين برفضه لصدار قرار يحد مأن التدخل السافر
للشركات في النتخابات وذلك يعني تعيين الشركات لرئيسكم
كما كان الحاكم العسكري النجليزي يعين القضاة والعمد ولقد

رفض أسلفكم أن تضر بمصالح أمأريكا شركة واحدة تحكمت في
الشاي وثمنه بينما اليوم تضر بمصالح أمأريكا عدة شركات كبرى

تخاطأر بالقتصادا المأريكي أقصى غايات المخاطأرة وتقذف
بمئات اللوف مأن المأريكين في الحروب ضدنا وتقرر مأناصرة
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السرائيلين على ظلمنا واحتلل أرضنا ومأن هنا كان ردا فعلنا يوم
الحاداي عشر .ً  

وإن مأما ساعد أسلفكم في كف وكبح طأغيان الشركة الكبرى
في زمأانهم ورفضهم أن تضر بمصالح أمأريكا شركة واحدة

تحكمت في الشاي وثمنه قراءاتهم لكتاب حسن الداراك للمفكر
تومأس بين ومأن المفيد قراءاته في هذه الظروف والتأمأل في

تلك المرحلة لتدركوا التشابه بين المرحلتين ولسيما في المأور
الجوهرية فكما وقف البرلمان النجليزي مأع مأصالح الشركات

ضد مأصالح المواطأنين فقد شاهدتم وقوف الكونجرس ضد
مأصالح المواطأنين برفضه لصدار قرار يحد مأن التدخل السافر
للشركات في النتخابات وذلك يعني تعيين الشركات لرئيسكم
كما كان الحاكم العسكري النجليزي يعين القضاة والعمدوإن

بقاءاكم تحت سيطرة الشركات الكبرى يخاطأر  بأمأنكم
واقتصاداكم أقصى غايات المخاطأرة ويقذف بمئات اللوف مأن

المأريكين في الحروب ضدنا ويقرروا مأناصرة السرائيلين على
  ظلمنا واحتلل أرضنا ومأن هنا كان ردا فعلنا يوم الحاداي عشر .ً
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