
بسم الله الرحمن الرحيم

مأن أسامأة بن مأحمد بن لدان         إلى الشعب المأريكي 

أمأا بعد  حديثي هذا إليكم عن أثر التغيير الزائف على الحرب بيننا
وبينكم 

حديثي هذا إلى مأناصري التغيير الحقيقي وخاصة الشباب 

ًءء أقول :إن الناظر إلى سياسات الداارة الجديدة يرى أن وابتدا
ًءا ول يتناسب البتة مأع ًءا وليس استراتيجي ًءا تكتيكي التغيير الواقع تغيير
ًءا وخاصة في مأا تنشدون مأن تغيير والشواهد على ذلك كثيرة جد
المأور المهمة التي تؤثر على أمأنكم واقتصاداكم ولسيما الحرب
القائمة بيننا ولئن استطاعت الداارة السابقة أن تغالطكم وتمددا

وعدها بكسب الحرب في العراق مأن ستة أيام إلى ست سنوات
ًء مأن ًءا فإن رافع شعار التغيير بدل ثم ذهبت ولم تحقق شيئ

الناسحاب الفوري طمأن اللوبيات ذات الصلة وخاصة لوبي
مأجمع الصناعات الحربية بأن الحرب والنافاق عليها سيستمر إلى

 أي إلى ثلثا سنوات أخرى مأن بدء رئاسته قابلة2011عام 
للتمديد والداارة تمهد لذلك في تصريحاتها مأن الن .

وبذا يتضح بأن مأن يدخل البيت البيض حتى على افتراض حسن
ناواياه مأن قبل فإناه ل يملك إل أن يسير  بالقطار على القضبان

التي وضعها أصحاب النفوذ في نايويورك وواشنطن فيسير القطار
ًء وإن كان على حسابكم . بما  يخدم مأصالحهم أول

فالتغيير الذي أحدثتموه هو تغيير سائق القطار فقط وهو تغيير
ًءا فالسبيل للتغيير هو القيام بثورة كبرى سطحي وهامأشي جد

للتحرير ليس تحرير العراق مأن صدام حسين وإناما تحرير البيت
 .البيض ليتحرر بارك حسين وعندئذ يصنع التغيير المنشودا

ًءا فهمالشباب المأريكي وحتى يصنع   ًءا حقيقي  بحاجة إلىتغيير
التحرر مأن الشركات الكبرى التي تشكل سياسات البيت البيض

اللتان كاناتا عند آبائهموالقدام وت وذلك بأن يمتلكوا الجرأة 
الذين 
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ولو سألتم المنصفين مأنكم هل  الحرب القائمة بيننا لجلب المأن
فهي لم توفر أمأنكم وأضاعتشأن لها بذلك لكم لجابوكم بأناه ل 

اقتصاداكم وقد جاءت العمليات الخيرة في قلب أمأريكا بعد أن
ناجحت في اختراق جميع خطوط الدفاع مأنطلقة مأن خارج

العراق وأفغاناستان لتثبت بقوة ووضوح أن حرب العراق
وأفغاناستان حرب عبثية ظالمة لم تجلب المأن لكم وهاهو البيت

البيض يعلن اناتهاء اناسحاب ثلثي الجيش مأن العراق بعد أن
استطاع المجاهدون بفضل الله تعالى أن يعطلوا مأخططات

ًءا في تحقيق أهدافه المعلنة ًء ذريع البيت البيض ويثبتوا فشله فشل
وقد كان وعد أوبامأا لكم بأناه سيسحب كامأل الجيش إل أناه أبقى

ًءا أناه أبقاهم لعمال ًءا مأن جنوداكم في العراق زاعم خمسين ألف
التدريب والمشورة ! وذلك أمأر ل يصدقه العقلء ومأا أحراه لو

ًءا وقال لكم إناني لن خالف أخلق بوش واتخذ الصدق صديق
أناسحب مأن العراق ليس لما تقتضيه مأصلحة أمأريكا وإناما لحماية

مأصالح الشركات الكبرى 

مأع العلم أن بقاء الجنودا في العراق يعرض حياتهم للخطر
ويستنزف أمأوالكم لغير صالحكم بينما رداودا أفعالنا على بقائهم

ًءا . ستكون عليكم وقد كانات أفعالكم في العراق قاسية جد

ثم لو سألتم أولي اللباب مأنكم هل هناك سبيل لكسب الحرب
لجابوكم بأناه لسبيل لكسبها لن للمأور أوائل داالة على أواخرها

ومأقدمأات شاهدة على عواقبها فحرب قاداتها يسخرون مأن
ًءا وإذا داخل الرعب قلوب ًءا وجنوداها ينتحرون يومأي استراتيجيتها علني

الرجال يصبح كسب الحرب مأن المحال وحرب عمولة أمأوالها
ًءا . ًءا وداولركم ضعف كالعصار تزيد اقتصاداكم عصف

وفي المقابل ناحن بفضل الله تعالى لم ينتحر مأنا رجل واحد
مأع أنانا بدأناا جهاداناا ضد الروس ثم ضدكم مأنذ ثلثين سنة وأناتم

ًء فهؤلء ًءا ينتحر مأنكم قرابة ثلثين رجل في كل ثلثين يومأ
الحيارى المطهدون يقع مأنهم الظلم على أنافسهم وعلى

الناس وبأمأثال هؤلء ل تكسب الحروب .
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وخلصة القول : العدل أقوى جيش والمأن أهنأ عيش أضعتموه
بأيديكم لناكم تناصرون السرائيلين على احتلل أرضنا وقتل

ولو سألتم مأفكريكم أيهما أهم المحافظة إخوانانا في فلسطين
على أمأن أمأريكا واقتصاداها أم الدفاع عن أمأن السرائيليين

 فهذاواقتصاداهم لجابوكم بأن الصل أولى بالعناية مأن الفرع .
سبيل أمأنكم إن كنتم تريدون 

والسلم على مأن اتبع الهدى

3


