
بسم الله الرحمن الرحيم

مأن أسامأة بن مأحمد بن لدان         إلى الشعب المأريكي 

أمأا بعد   

حديثي هذا إليكم عن وعد الستنزاف وقرب الفإلسا بإذن الله
فإالحرب تسير كما كنا نخطط لها والدائرة تدور عليكم بفضل الله

سبحانه وتعالى إل أن داافإعي للحديث الشفقة على الطأفال
والنساء الذين يقتلون ويجرحون ويهجرون جراء حروبكم الظالمة

وهو مأادافإعنا لقتالكم لترفإعوا ظلمكم عنا فإقتل النسان ظلم
وقتل قاتله حكم والحرب مأسؤولية تضامأنية فإأنتم تنتخبون مأن

يقتل أبناءنا بأمأوالكم وأبنائكم  .

ًا يتظلم وابتداء أقول : لقد رأيتم بعد أحداث الحاداي عشر ظالم
ًا رأيتم ضربنا لمأريكا ساعة ولم تروا ضرب فإحسبتموه مأظلومأ
أمأريكا لنا ل أقول ستين ساعة بل ستين سنة فإخضتم الحرب

علينا داون تردادا أو تريث يوم أن أعلنتها إداارة اللبيت البيض
وزعمت أنها لتوفإير أمأنكم وأتبعتها بحرب العراق ووعدت بأنها

ًا خاطأفة تحقق النتصار فإي ستتة أيام أوستة أسابع ستكون حرب
ومأضت ست سنوات وهم يعدوكم بالنصر داون أن يحققوه .ونسج

أوبامأا على مأنوالهم وأّجل النسحاب الذي وعدكم به أثناء
ًا ل يوقف ًا جزئي ًا ثم جعله انسحاب النتخابات إلى ستتة عشر شهر

ًا نزيف دامأائكم وأمأوالكم فإي العراق وطألب ثمانية عشر شهر
لتحقيق النتصار والنسحاب مأن أفإغانستان وبعد مأضي ستة

ًا بتأخير أشهر مأنها جاءكم بتريوسا برقم ستة مأرة أخرى مأطالب
النسحاب ستة أشهر عن مأوعده وجاءت ذلك عملية البطل عمر
الفاروق فإرج الله ومأن بعده البطل فإيصل شاه زادا لتخترق جميع

خطوط الدفإاع ولتثبت بسهولة ووضوح أن هذه الحرب عبثية
ظالمة ل نهاية لها فإي الفإق ول صلة لها بأمأنكم الذي بذلتم
وضحيتم مأن أجله وإنما هي لصالح الشركات الكبرى التي

أداخلتكم فإي أطأول حرب فإي تاريخكم على الطألق وأكثرها
تكلفة عليكم   قبل الحرب وبعدها لن للمأور أوائل داالة على
أواخرها ومأقدمأات شاهدة لعواقبها فإحرب قاداتها مأتشائمون
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وجنوداها ينتحرون والمنهزم ل يرداه شيء وإذا داخل الرعب قلوب
الرجال يصبح كسب الحرب مأن المحال وحرب عمولة أمأوالها

ًا فإكيف ًا وداولركم ضعف كالعصار تزيد اقتصاداكم عصف
ً ًا ينتحر مأنكم ثلثون رجل ستكسبونها وأنتم فإي كل ثلثين يومأ

ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى نجاهد مأنذ ثلثين سنة ضد
الروسا ثم ضدكم ولم ينتحر مأنا رجل واحد ل نرى الحرب مأعكم
إل قد انقضى صدرها ومأضى شطرها فإجهادا الظالمين المعتدين

عباداة عظيمة وهي أحب إلينا مأن آبائنا وأبنائنا فإجهادانا لكم عباداة
وقتلكم لنا شهاداة فإواصلوا فإي الحرب مأا شئتم 

ورغم(حديثي هذا إليكم عن جدوى الحرب القائمة بيننا وبينكم 
أن الدائرة تدور عليكم بإجماع العقلء مأنكم ومأن غيركم ، إل أن

الشفقة على الطأفال والنساء الذين يقتلونداافإعي لهذا الحديث 
ًا ويجرحون ويهجرون فإي العراق وأفإغانستان وباكستان ظلم

ًا.) وعدوان

(حديثي هذا إليكم عن جدوى الحرب القائمة بيننا وبينكم و رغم
أن الدائرة تدور عليكم بإجماع العقلء مأنكم ومأن غيركم وأن

استمراركم فإي الحرب استنزاف لكم يوصلكم إلى غاية الضعف
بإذن الله ، إل أن داافإعي لهذا الحديث الشفقة على الطأفال

والنساء الذين يقتلون ويجرحون ويهجرون فإي العراق
ًا.) ًا وعدوان وأفإغانستان وباكستان ظلم
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