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مأن أسامأة بن مأحمد بن لدان         إلى الشعب المأريكي 

أمأا بعد 

ورغم أنحديثي هذا إليكم عن جدوى الحرب القائمة بيننا وبينكم 
الدائرة تدور عليكم بإجماع العقلءا مأنكم ومأن غيركم ، إل أن

الشفقة على الطأفال والنساءا الذين يقتلونداافعي لهذا الحديث 
ًا ويجرحون ويهجرون في العراق وأفغانستان وباكستان ظلم

ًا.ً وعدوان

ًءا أقول : إن حربكم مأعنا هي أطأول الحروب في تاريخكم وابتدا
بالنسبة لنا فل نراهاعلى الطألق وأكثرها تكلفة مأالية عليكم أمأا 

إل قد مأضى صدرها وانقضى شطرها ولو سألتم عنها عقلءاكم
لجابوكم بأنه ل سبيل لكسبها لن للمأور أوائل داالة على أواخرها

ًا قاداتها ومأقدمأات شاهدة على عواقبها فكيف ستكسبون حرب
مأتشائمون وجنوداها ينتحرون وإذا داخل الرعب قلوب الرجال

ًا عمولة أمأوالها يصبح كسب الحرب المحال وكيف ستكسبون حرب
ًا .ً  ًا وداولركم ضعف كالعصار تزيد اقتصاداكم عصف

لقد أداخلتكم إداارة بوش هذه الحروب مأعنا بحجة أنها ضروريةو
لمأنكم أوبوعد أنها حرب خاطأفة ستحقق النصر في ستة أيام أو

ستة أسابيع ومأضت ست سنوات وهم يعدوكم بالنصر داون أن
يحققوه ونسج أوبما على مأنوالهم وأخر النسحاب الذي وعدكم

ًا .ً.ًثم وعدكم بالنصر في أفغانستان وحددا به ستة عشر شهر
ًا للنسحاب مأنها وبعد مأضي ستة أشهر جاءاكم بتريوس مأوعد
ًا بتأخير النسحاب ستة أشهر عن برقم ستة مأرة أخرى مأطالب

مأوعده مأما يوضح أن هذه الحرب ل نهاية لها في الفق ول صلة
لها بأمأنكم الذي بذلتم ضحيتم مأن أجله وقد أكدت على ذلك

عملية عمر الفاروق فهي لم تنطلق مأن ساحات القتال مأعكم
وكان بإمأكانها أن تنطلق مأن أي بقعة مأن بقاع الرض ومأا زال

البيت البيض يمنيكم بالنتصار ومأا يضير وكلءا الشركات في
البيت البيض ومأا يضير بتريوس لو داخل في مأغامأرة أخرى إن
ًا يطمح في الرئاسة وزعامأة انتصر فيها سوف يصبح بطلً قومأي



البيت البيض وإن انهزم ل الدم دامأه ول المال مأاله وإنما هي
دامأاؤكم وأمأوالكم .ً

وأمأا نحن فجهادا الظالمين المعتدين عباداة عظيمة في دايننا وهي
أحب إلينا مأن آبائنا وأبنائنا فجهادانا لكم

عباداة وقتلكم لنا شهاداة ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى نجاهد
مأنذ ثلثين سنة ضد الروس ثم ضدكم ولم ينتحر مأنا رجل واحد
ًا ينتحر مأنكم ثلثون رجلً فواصلوا في وأنتم في كل ثلثين يومأ

الحرب مأا شئتم.ً 

: العدل أقوى جيش والمأنوخلصة القول في سطرين وبيتين 
نصرتم اليهودا على احتلليوم أن أهنأ عيش أضعتموه بأيديكم 

أرضنا وقتل إخواننا في فلسطين فسبيل المأن أن ترفعوا
 .ًظلمكم عنا

هبت عواصفهم       تدك صروحه وله تقول

لن نوقف الغارات حتى     عن مأرابعنا تزول

والسلم على مأن اتبع الهدى


