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لَِدْن ْبِن مُأَحّمِد ْبُن ُأَسامَأُة للشيخ
َظُه الله) (حِف

الرحيم، الرحمن الله بسم

الشــعب إلــى لدن بــن مأحمــد بــن أســامأة مأــن
المأريكي؛

الهدى. اتبع من على السلما

وأفغانسععتان، العععراق فععي الحععرب عععن إليكم هذه رسالتي
بهععذا أحععدثكم أن أنععوى أكععن ولععم لنهائهععا، السععبيل وكيععف

يـفـل ول عـنـدنإا، مأحـسـوم المـأـر هذا لن الخصععوص؛
حـسـن مـأـن الـلـه بفضل وأحوالنا الحديد، إل الحديد

.ذلك مأن العكس على وأحوالكم أحسن، إلى

بععوش رئيسععكم مغالطععات للحععديث همععتي اسععتنهض ولكن
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عنععدكم، الععرأي استطلعات نتائج على تعليقه في المتكررة
بسععحب يرغبععون منكعم العظمععي الغالبيععة أن أفعادت والتي

وقععال الرغبععة هععذه على اعترض ولكنه العراق، من القوات
ه للخصعوما خاطئعة رسالة يعطي القوات سحب إن معن وإن

علععى يقاتلونععا أن مععن خيرا أرضهم على نقاتلهم أن الفضل
أرضنا.

: إنأـقـول المغالـطـات ـهـذه عـلـى اـلـرد ـيـدي وبين
فععي والعمليععات هععوادة بل مسععتعرة العععراق فععي الحععرب

أن و للععه، والحمععد لصععالحنا مسععتمر تصاعد في أفغانستان
وجرحععاكم، قتلكععم عععدد تصععاعد إلى تشير البنتاغون أرقاما
انهيععار عععن ناهيععك الهائلععة، الماديععة الخسععائر عععن فضععل

بينهم. النتحار نسبه وارتفاع هناك الجنود معنويات

الجندي يصيب الذي النفسي النهيار حالة تتصوروا أن فلكم
فمزقتهععم، اللغععاما وطئععوا أن بعععد رفقععائه أشلءا يلملم وهو

يرفعض إن نعارين بيعن الجنعدي يصعبح الموقعف هعذا وعقب
عقوبععات لحقتععه العسععكرية ثكنته من الدوريات في الخروج

بيععن فهو اللغاما؛ غول أكله خرج وإن الصارمة، فيتناما جزار
رهيب؛ نفسي ضغط تحت يقع يجعله مما مر أحلمها أمرين
أن إل حل أمامه يجد فل عنه، غافل وشعبه وقهر وذل خوف
رـسـالة انإتحاره إن و عنععه، تسععمعون الععذي وهععذا ينتحر

والـلـم والحـسـرة ودمـأـه بروـحـه كتبـهـا لـكـم قوـيـة
ـهـذا مـأـن إنإـقـاذه يمـكـن مـأـا تنـقـذوا ـكـي يعتـصـرانإه
يهمكــم كــان إن بأيــديكم الحــل أن إل الجحيــم،

.أمأرهم

ينشره عما مختلفة : فهيالمجاهدين إخوانإنا أخبار أمأا
ل العلما وسععائل تنععاقلته مععا أن إلععى تشععير إذ البنتععاغون،

يعمق ومما الرض، على واقع هو مما الحقيقة ُعشر يتجاوز
اسععتهدافها البيععض الععبيت إدارة معلومععات فععي الشععكوك

ولقعد الواقعع، معن الحقائق بعض تنقل التي العلما لوسائل
قععد كععان العععالم فععي الحريععة جزار أن بالوثائق مؤخرا ظهر
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فععي الجزيععرة لفضععائية الرئيسية المكاتب قصف على عزما
وهي وبغععداد كابععل فععي مقرهععا قصععف أن بعععد قطر دولة
.هناك صنائعكم صنيعة علتها على

ة الفضل ولله مستمر الجهاد فإن أخرى، جهة ومأن والمن
الجيععش يتخععذها الععتي القمعيععة الجععراءاات جميععع رغععم

بيععن يععذكر فععرق هنععاك يعد ما درجة إلى وعملؤاه، الميركي
اغتصاب إلى الجراما وصل فقد صداما؛ وإجراما الجراما هذا

إل قععوة ول ولحععول أزواجهععن بدل كرهائن وأسرهن النساءا
بالله.

الحمععاض اسععتخداما إلععى وصععل فقععد الرجععال تعععذيب وأما
(الععدرل) الكهربععائي الثععاقب واسععتخداما الحارقعة الكيميائية

علععى أحيانععا وضعععوه منهععم يئسععوا وإذا مفاصععلهم، فععي
النسععانية التقععارير شئتم إن واقرؤاوا الموت، حتى رؤاوسهم

و وغونتانععامو أبععوغريب سجن في الفظائع عن تتحدث التي
بغععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععراما.

تكسععر لعم فإنهعا الوحشععية السععاليب جميع برغمفأقول: 
ـفـي الـلـه بفـضـل والمجاـهـدون ،المقاومععة حععدة مععن

الفشععل و الهزيمة إلى تشير التقارير إن بل قوة، و ازدياد
و تشععيني و بععوش المشععؤوما؛ الربععاعي لمشععروع الععذريع

العـمـل و الهزيـمـة هذه إعلن وولفويتز...  و رمسفيلد
ـد إلى ترتبط وقت، مأسألة هو إنإما إخراجها على ـح

المأـسـاة... ـهـذه بحجم المأيركي الشعب بوعي مأا
نصععره لتحقيععق خطة يملك ل بوش أن يعلمون العقلءا إن و

 الععععععععععععععععععراق. فعععععععععععععععععي المزععععععععععععععععععوما

ذلععك بععوش أعلععن أن يععوما القليععل القتلععى عععدد قععارنتم ولو
حاملععة فععوق مععن السععخيف الزائععف الستعراضععي العلن

عـشـرات مـأـع الـكـبرى العمليععات انتهععاءا عععن الطععائرات
قتـلـوا اـلـذين والجرـحـى القتـلـى عدد مأن الضأعاف

وإن أقععول، مععا حقيقععة لعلمتععم الـصـغرى العمليات في
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مععن للخععروج الرادة ول الرغبععة يملكععون ل وإدارتععه بععوش
المشععععععععبوهة.  الخاصععععععععة لسععععععععبابهم العععععععععراق

ًا ترضي الستطلع نتيجة  إنأقول: بدء، ذي على وعود
أن يشععهد والواقع مغلوط، عليها بوش اعتراض وإن العقلءا
العععراق فععي محصععورة تبععق لم وحلفائها أميركا ضد الحرب

وتجدـيـد ـجـذب نإقـطـة الـعـراق أصحبت بل يزعم، كما
المجاهدون استطاع أخرى جهة ومن ،المؤهلة للطاقات

تتخععذها التي المنية الجراءاات جميع يخترقوا أن الله بفضل
ذلععك علععى والععدليل أخرى، بعد مرة الظالمة، التحالف دول

فععي الوروبية الدول أهم عواصم في تفجيرات من رأيتم ما
العدواني. التحالف هذا

ـلـم أمأيرـكـا ـفـي مأـشـابهة عمليات وقوع تأخر وأمأا
ـن ـذر بســبب يـك ـم اخــتراق تـع ـة، إجراءاتـك المأنـي

داركم عقر في وسترونإها العداد تحت فالعمليات
الله. بإذن مأنها النإتهاء حال

ولكععن بععوش، مقولععة بطلن  يظهععرتقدم: مأا على وبناء
الععرأي استطلعات نتائج جوهر -وهو منه تهرب الذي القول

المسععلمين نقاتععل ل أن الفضععل من أنه الجنود- هو بسحب
مـأـن ـلـدينا مـأـانإع ول أرضنا، على يقاتلونا ول أرضهم على

عادـلـة بـشـروط المـأـد، طويـلـة هدنـإـة إـلـى إجابتكم
ـذب، الغدر علينا الله حرم أمأة فنحن بها، نإفي والـك

ــم ــة هـــذه فـــي لينـع ــان الهدنـإ ــالمأن الطرـف ـب
الـلـتين وأفغانإـسـتان الـعـراق ولنبـنـي والستقرار،

يحععول أنععه لععول الحل؛ هذا في عيب ول الحرب، دمأرتهما
وتجععار النفععوذ أصععحاب إلعى المليعارات مئعات انسياب دون

النتخابيععة بععوش حملععة دعمععوا الععذين أميركععا، في الحروب
إصععرار نفهععم أن نسععتطيع هنععا ومععن الععدولرات، بمليععارات

الحرب. استمرار على وعصابته بوش
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ـقـد فـهـا والـصـلح للمـأـن إرادتـكـم في صدقتم فإن
فمعن والبغعي الكعذب مواصعلة إل بوش أبى وإن أجبناكم،

فععي جععاءا الععذي المارقة، الدولة كتاب تقرؤاوا أن المفيد
مقدمته:

الولـيـات ضـأـد العملـيـات ـسـأوقف رئيـسـا "ـلـوكنت
المتحدة...

ـذاري أولً: ســأقدم ـل اعـت ـل لـك ـامأي الرامـأ واليـت
للتعذيب، تعرضأوا الذين والشأخاص

دول ـفـي المأيرـكـي الـتـدخل أن ـسـأعلن ذلك وبعد
ــــالم ــــائي" وبشـــــكل انإتهـــــى قـــــد الـع .نإـه

ًا فععإن لكععم، وإمععا لنععا إمععا الحععرب  إنلكم: أقول وختامأ
هععذا وفععي الععدهر أبععد وخزيكم خسارتكم فهي الولي كانت

فععأقرؤاوا الخرى كانت وإن الريح، تجري الله بفضل التجاه
مععدى الثععأر ونطلععب الضععيم، علععى ننععاما ل قوما فإننا التاريخ
كـيـوم نإـثـأر ـحـتى واللـيـالي الـيـام تذهب ولن العمر

ذهنكععم يظل بذا و ،الله بإذن سبتمر مأن عشر الحادي
تكرهععون، مععا إلععى المععر ويصععير منكودا، وعيشكم مكدودا،

ل البـحـر في والسابح نخسره، ما عندنا فليس نحن وأما
علععى واعتععديتم أرضععنا، احتللتععم فقععد ،المـطـر يخـشـى
وهععدمتم أموالنا، ونهبتم دماءانا، وسفكتم وكرامتنا، أعراضنا

.بالمثل وسنعامألكم بأمننا، وعبثتم وشردتمونا، دورنا

تسععتطيعوا لععن ولكن الكريمة الحياة تمنعونا أن حاولتم لقد
المتعيععن الجهععاد عن فالقعود الكريم، الموت من تمنعونا أن
ظلل تحععت كععان ما عندنا القتل وخير مخوف، إثم ديننا في

فهععي الحديثععة، وأسععلحتكم قععوتكم تغرنكععم ول السععيوف،
والصععبر الحععرب، تخسععر ولكنهععا المعععارك بعععض تكسععب
بالخواتيم. والعبرة منها، خير والثبات

 -5-



بسععيطة بأسععلحة السععوفياتي التحععاد قتععال في صبرنا ولقد
أثعرا اللعه بفضعل فصاروا اقتصادهم فاستنزفنا سنين، عشر

قـتـالكم ـفـي ولنصبرن عععبرة، ذلععك في ولكم عين، بعد
مـأـن نإـفـر وـلـن مأـنـا العـجـل يـمـوت ـحـتى الله بإذن

السلح. يفر حتى الكفاح

... حرا إل أمأوت ل أقسمت
... مأرا طعما الموت وجدت وإن

... ُأغُرا أو ُأذل أن أخاف

الهدى. اتبع من على والسلما

لَِدْن ْبِن مُأَحّمِد ْبُن ُأَسامَأُة
َتاَن ُخَراَساَن – َأْفَغانإْس
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