
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  إىل الشعب األمريكي      من أسامة بن حممد بن الدن   

  أما بعد 

رغم أن الدائرة تدور عليكم بإمجاع العقالء و حلرب القائمة بيننا وبينكم عن جدوى احديثي هذا إليكم 

وجيرحون يقتلون الشفقة على األطفال والنساء الذين حلديث ذا اهلدافعي منكم ومن غريكم ، إال أن 

  يف العراق وأفغانستان وباكستان ظلماً وعدواناً.ويهجرون 

عليكم مالية تكلفة وأكثرهاعلى اإلطالق كم ب يف تارخيو ر احلأطول وابتداًء أقول : إن حربكم معنا هي 

م ألجابوكم بأنه ءكعقالعنها سألتم ولو بالنسبة لنا فال نراها إال قد مضى صدرها وانقضى شطرها أما 

ستكسبون فكيف عواقبهاعلى ن لألمور أوائل دالة على أواخرها ومقدمات شاهدةال سبيل لكسبها أل

احملال إذا دخل الرعب قلوب الرجال يصبح كسب احلربو ينتحرون جنودها و متشائمون قاد�ا حرباً 

  ضعفاً .فاً ودوالركم عصاقتصادكم كاإلعصار تزيد عمولة أمواهلا  يف ستكسبون حرباً وك

وبوعد أ�ا حرب خاطفة ستحقق ألقد أدخلتكم إدارة بوش هذه احلروب حبجة أ�ا ضرورية ألمنكم و 

وجاءع ومضت ست سنوات وهم يعدوكم بالنصر دون أن حيققوه يالنصر يف ستة أيام أو ستة أساب

عداً نصرالبوعدكم مث أخر االنسحاب الذي وعدكم به ستة عشر شهراً و أوباما  يف أفغانستان وحدد مو

لالنسحاب منها وبعد مضي ستة أشهر جاءكم برتيوس برقم ستة مرة أخرى مطالباً بتأخري اإلنسحاب 

 �اية فأنتم ختوضون حرباً الوما زال استنزافكم مستمر يف العراق وأفغانستان ... ستة أشهر عن موعده 

ذلك عملية عمر الفاروق فهي مل تنطلق من ساحات القتال أثبتتوال صلة هلا بأمنكم وقد هلا يف األفق

  بقعة من بقاع األرض .يمعكم وكان بإمكا�ا أن تنطلق من أ

  فجهادنا لكموأبنائنا وهي أحب إلينا من آبائنايف دينناجهاد الظاملني املعتدين عبادة عظيمة وأما حنن ف

 جناهد منذ ثالثني سنة ضد الروس مث ضدكم حنن بفضل اهللا سبحانه وتعاىلو عبادة وقتلكم لنا شهادة 

  .ن رجًال فواصلوا يف احلرب ما شئتمو منكم ثالثينتحريف كل ثالثني يومًا ومل ينتحر منا رجل واحد وأنتم 

  هبت عواصفهم       تدك صروحه وله تقول



  لن نوقف الغارات حىت     عن مرابعنا تزول

  لى من اتبع اهلدىوالسالم ع

  

حنن و منزلة رفيعة عند ربناوقتلكم لنا عظيمة يف ديننا عبادة املعتدين جهادفندافع عن حقنا فوأما حنن 

بفضل اهللا سبحانه وتعاىل جناهد منذ ثالثني سنة ضد الروس مث ضدكم ومل ينتحر منا رجل واحد وأنتم 

وى جيش واألمن أهنأ لعدل أقفان رجًال فواصلوا يف احلرب ما شئتمو منكم ثالثينتحريف كل ثالثني يومًا 

صرمت اليهود على احتالل أرضنا وقتل إخواننا يف فلسطني فسبيل األمن نيوم أن عيش أضعتموه بأيديكم 

  .ظلمكم عناأن ترفعوا 


