
عشر الثاني الخطاب

الدول شعوب إلى رسالة
المتحالفة

:المريكية الحكومة مع

و ُتقتلون، تقتلون (كما
يسؤكم) بما أبشروا

 هـ1423 رمضان 7
 م2002 الثاني نوفمبر/تشرين 12

لَِدْن ْبِن ُمَحّمِد ْبُن ُأَساَمُة للشيخ
َظُه الله) (حِف

المتحالفششة الششدول شششعوب إلى لدان بن أسامة الله عبد من
.. الظالمة المريكية الحكومة مع

.. بعد أما ،الهدى اتبع من على السلما

العششدل مششن وإن ،العششدوان برفششع يبششدأ المششان طريششق فششإن
واشششنطن غزوتششي منششذ حششدث مششا وإن ،بالمثششل المعاملششة
:الحالي يومنا إلى ونيويورك

،تونس في اللمان كقتل-
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،كراتشي في والفرنسيين-
،اليمن في الفرنسية العملقة الناقلة وتفجير-
،بالي جزيرة في والستراليين والبريطانيين-
،الخأيرة موسكو وعملية-
،فيلكا في المارينز وقتل-
،وهناك هنا المتفرقة العمليات بعض مع-

السششلما أبنششاء بهششا قششاما بالمثششل وتعامششل فعششل ردا إل هششو مششا
ًا الغيورون عليششه ونششبيهم ربهم لمر واستجابًة داينهم عن ذودا

. والسلما الصلة

فششي لبنائنششا قتششل مششن العصششر فرعششون بششوش به يقوما ما إن
المنازل بقصف أمريكا حليفة إسرائيل به تقوما وما ،العراق

المريكيششة بالطششائرات ونسششاء وأطفششال شيوخ من فيها بمن
ًا كان ،فلسطين في عششن للبتعششادا حكششامكم من للعقلء كافي

ويسششامون يقتلون فلسطين في فأهلنا هذه، الجراما عصابة
تقريبا. الزمان من قرن منذ العذاب سوء

واضششطرب العششالم قششاما فلسششطين في أهلينا عن داافعنا فإذا
ًا الرهاب مكافحة مسمى تحت المسلمين ضد وتحالف بغيشش
ًا، في الجراما عصابة مع للتحالف حكوماتكم شأن فما وزور
عصابة أن حكوماتكم تعلم أما المسلمين، ضد البيض البيت
!العصر سفاحي أكبر هم البيض البيت

ً البشششر مششن مليونين قتل فيتناما جزار رامسفيلد فهذا فضششل
والششدمار القتل من فعل وباول تشيني هما وها الجرحى، عن
حكومششاتكم شششأن ... فمششا هولكششو فعلششه مما أكثر بغدادا في

وأخأص أفغانستان في علينا الهجوما في أمريكا مع بالتحالف
. واستراليا وألمانيا وكندا وإيطاليا وفرنسا بريطانيا بالذكر

فششي مشاركتها عن قبل من حذرناها التي تلك هي واستراليا
ً ،أفغانستان تيمششور فصششل فششي المششذموما سششعيها عششن فضششل

أصوات على استيقظت أن إلى التحذير فتجاهلت ،الشرقية
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ًا حكومتها زعمت ثم ،بالي في النفجارات ًا بهتان أنهششم وزور
مستهدفين. غير

الرجششال مششن حلفائكم وقتلى قتلكم إلى النظر ساءكم فإن
قتلنششا فتششذكروا ،وعمششان وكراتشي وبالي وفيلكا تونس في
ًا، والعششراق فلسششطين في الطفال من قتلنششا وتششذكروا يوميشش
أفغانستان. في والعراف الفراح في عمد عن

قتلنششا فتششذكروا ،موسششكو في قتلكم إلى النظر ساءكم وإن
والششدمار والقتششل الخششوف يبقششى مششتى فششإلى ،الشيشششان في

ًا والترميششل واليتششم والتشششريد المششن ويبقششى علينششا حكششر
ًا والسرور والستقرار . عليكم حكر

... البضاعة في نستوي أن الوان آن قد ضيزى قسمة هذه

،ُتقـصـفون تقـصـفون وكـمـا ،ُتقتـلـون تقتـلـون ماك
.. يسؤكم بما وأبشروا

ترميكششم اللششه بفضششل بششدأت وقششد السششلمية المششة هششي إنها
الجهششادا يواصششلوا أن علششى الله عاهدوا الذين أكباداها بفلذات
فيهششم دااما ما الباطل وإبطال الحق لحقاق ،والسنان بالبيان

ينبض. وعرق تطرف عين

داينششه لنصرة عنده من بمددا يمدنا أن الله أسأل الختاما وفي
إنششه ،عنششا راض وهششو نلقششاه حتى سبيله في الجهادا ومواصلة

. عليه والقادار ذلك ولي

العالمين. رب لله الحمد أن داعوانا وآخأر

لَِدْن ْبِن ُمَحّمِد ْبُن ُأَساَمُة
َتاَن ُخَراَساَن – َأْفَغانْس
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