
 عشرالثاين اخلطاب 
 

 إىل شعوب الدول املتحالفةرسالة 
 :مع احلكومة األمريكية

 

 )و أبشروا مبا يسؤكم كما تقتلون ُتقتلون،(
 

  هـ١٤٢٣ رمضان ٧
  م٢٠٠٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٢

 
 )حِفظَُه اهللا(للشيخ أُسامةُ بُن ُمحمِد بِن الَِدنْ 

 
 

 ..ب الدول املتحالفة مع احلكومة األمريكية الظاملة من عبد اهللا أسامة بن الدن إىل شعو
 

 .. أما بعد ،السالم على من اتبع اهلدى
 

 وإن ما حدث منذ ، وإن من العدل املعاملة باملثل،فإن طريق األمان يبدأ برفع العدوان
 :غزويت واشنطن ونيويورك إىل يومنا احلايل

 
 ،كقتل األملان يف تونس -
 ،والفرنسيني يف كراتشي -

- ١- 



 ،فجري الناقلة العمالقة الفرنسية يف اليمنوت -
 ،والربيطانيني واألستراليني يف جزيرة بايل -
 ،وعملية موسكو األخرية -
 ،وقتل املاريرت يف فيلكا -
 ،مع بعض العمليات املتفرقة هنا وهناك -
 

ما هو إال رد فعل وتعامل باملثل قام ا أبناء اإلسالم الغيورون ذوداً عن دينهم واستجابةً 
 . رم ونبيهم عليه الصالة والسالم ألمر

 
 وما تقوم به إسرائيل حليفة ،إن ما يقوم به بوش فرعون العصر من قتل ألبنائنا يف العراق

أمريكا بقصف املنازل مبن فيها من شيوخ وأطفال ونساء بالطائرات األمريكية يف 
ذه، فأهلنا يف  كان كافياً للعقالء من حكامكم لالبتعاد عن عصابة اإلجرام ه،فلسطني

 .فلسطني يقتلون ويسامون سوء العذاب منذ قرن من الزمان تقريبا
 

فإذا دافعنا عن أهلينا يف فلسطني قام العامل واضطرب وحتالف ضد املسلمني حتت مسمى 
مكافحة اإلرهاب بغياً وزوراً، فما شأن حكوماتكم للتحالف مع عصابة اإلجرام يف البيت 

تعلم حكوماتكم أن عصابة البيت األبيض هم أكرب سفاحي األبيض ضد املسلمني، أما 
 !العصر

 
د جزار فيتنام قتل مليونني من البشر فضالً عن اجلرحى، وها مها تشيين فهذا رامسفيل

فما شأن حكوماتكم ... وباول فعال من القتل والدمار يف بغداد أكثر مما فعله هوالكو 
بالتحالف مع أمريكا يف اهلجوم علينا يف أفغانستان وأخص بالذكر بريطانيا وفرنسا 

 .وإيطاليا وكندا وأملانيا واستراليا 
 

- ٢- 



 فضالً عن سعيها ،واستراليا هي تلك اليت حذرناها من قبل عن مشاركتها يف أفغانستان
 فتجاهلت التحذير إىل أن استيقظت على أصوات ،املذموم يف فصل تيمور الشرقية

 . مث زعمت حكومتها تاناً وزوراً أم غري مستهدفني،االنفجارات يف بايل
 

لفائكم من الرجال يف تونس وفيلكا وبايل فإن ساءكم النظر إىل قتالكم وقتلى ح
 فتذكروا قتالنا من األطفال يف فلسطني والعراق يومياً، وتذكروا قتالنا ،وكراتشي وعمان

 .عن عمد يف األفراح واألعراف يف أفغانستان
 

 فإىل مىت يبقى ، فتذكروا قتالنا يف الشيشان،وإن ساءكم النظر إىل قتالكم يف موسكو
دمار والتشريد واليتم والترميل حكراً علينا ويبقى األمن واالستقرار اخلوف والقتل وال

 .والسرور حكراً عليكم 
 

  ...هذه قسمة ضيزى قد آن األوان أن نستوي يف البضاعة
 
 .. وأبشروا مبا يسؤكم ، وكما تقصفون ُتقصفون،ما تقتلون ُتقتلونك
 

ذات أكبادها الذين عاهدوا اهللا إا هي األمة اإلسالمية وقد بدأت بفضل اهللا ترميكم بفل
 إلحقاق احلق وإبطال الباطل ما دام فيهم عني ،على أن يواصلوا اجلهاد بالبيان والسنان

 .تطرف وعرق ينبض
 

ويف اخلتام أسأل اهللا أن ميدنا مبدد من عنده لنصرة دينه ومواصلة اجلهاد يف سبيله حىت نلقاه 
 . إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وهو راض عنا

 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 
 أُسامةُ بُن ُمحمِد بِن الَِدنْ

  ُخراسانَ–أَفْغانستانَ 
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