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 سأحتدث فيها عن ،موضوعها شهاديت ألسرى املسلمني لديكمفهذه رسالة خمتصرة 
 .احلقيقة بشأم وهو األمر الذي تكرهه إدارة بوش وتعاديه

 
ال صلة له البتة بأحداث  فاحلقيقة أن ؛ املوساوي زكرياءاألخ الكرميأبدأ باحلديث عن 

فأنا املسئول عن تكليف اإلخوة ، وأنا على يقني مما أقول احلادي عشر من سبتمرب
 ومل أكلف األخ زكرياء بأن يكون معهم يف التسعة عشر رمحهم اهللا بتلك الغزوات،

ت اعتراف باطل ال تلك املهمة، وأن اعترافه بأنه كان مكلفا باملشاركة يف تلك الغزوا
يشك عاقل أنه نتيجة للضغوط اليت مورست عليه خالل أربع سنوات ونصف مضت، فلو 

 .رفعت عنه وعاد إىل وضعه الطبيعي فسيذكر احلقيقة اليت ذكرا
 

 : أن أعضاء احلادي عشر من سبتمرب كانوا على قسمني؛ومما يؤكد هذه احلقيقة
 
 ،طيارون -
 يطرة على الطائرة،وجمموعات مساعدة لكل طيار للس -
 

 فبالتايل هو ليس العنصر رقم عشرين من ،ومبا أن زكرياء املوساوي كان يتعلم الطريان
اموعات املساعدة على السيطرة على الطائرة كما ادعت حكومتكم سابقا، وهي تعلم 
هذه احلقيقة علم اليقني، ومبا أن املوساوي الذي كان يتعلم الطريان ليصبح قائدا إلحدى 

 فلن يستطيع ذكر ،الطائرات فليذكر لنا أمساء اموعة املساعدة له يف السيطرة عليها
 .أمسائهم لسبب بسيط ألنه ال وجود هلم  يف احلقيقة

 
 ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن األخ املوساوي قد مت اعتقاله قبل األحداث بأسبوعني

فلو كان يعلم شيئا ولو يسريا عن جمموعة احلادي عشر لكنا أبلغنا األخ األمري حممد عطا 
 مبغادرة أمريكا فورا قبل أن ينكشف أمرهم، وبذا يتضح للمحقق - رمحهم اهللا -وإخوانه 

 .املبتدئ فضال عن املتمرس بأنه ال صلة له بأحداث احلادي عشر من سبتمرب
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 ذاكرا احلقيقة وأنا - فرج اهللا عنهم مجيعا-رى يف غوانتنامو مث إين أذكر بإخواين األس
 ٢٠٠١أن مجيع أسرى غوانتنامو والذين أسروا عام على يقني أيضا مما أقول، وهي 

 والذين بلغ عددهم املئات بأم ال صلة هلم البتة ٢٠٠٢والنصف األول من عام 
م ال صلة هلم بالقاعدة أن الكثري منه، بل واألغرب بأحداث احلادي عشر من سبتمرب

، واألعجب من ذلك أن بعضهم خيالف منهج القاعدة يف الدعوة حملاربة أمريكا، هذا أصال
 أو يعمل يف كعبد العزيز املطريففضال عن اعتقال من كان يعمل يف هيئات اإلغاثة 

 .  الذي أسر بتحريض من اإلدارة األمريكيةتيسري العلوين  أوكسامي احلاجاإلعالم 
 

 إن مجيع األسرى إىل تاريخ اليوم ال صلة هلم بأحداث احلادي عشر ؛صة القولوخال
من سبتمرب ومل يكونوا يعلمون عنها باستثناء اثنني من اإلخوة فقط فرج اهللا عن 

، هذه احلقيقة يعرفها بوش وإدارته ولكنهم يتجنبون ذكرها ألسباب ال ختفى على اجلميع
د مربرات لإلنفاق اهلائل مبئات املليارات على وزارة العقالء، فمنها أنه ال بد من إجيا

 .الدفاع واألجهزة األخرى يف حرا على ااهدين
 

ذكري هلذه احلقائق ليس طمعا يف أن ينصف بوش وحزبه إخواننا يف قضيتهم، فهذا ما ال 
يرجوه عاقل، وإمنا إلظهار ظلم وبغي وتعسف إدارتكم يف استخدام القوة وما يترتب على 

 .لك من ردود أفعالذ
 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فلعله يأيت يف يوم من األيام من األمريكيني من يرغب يف 
 .العدل واإلنصاف فذلك هو طريق األمن واألمان إن رغبتم به

 
  .هذا ما لزم بيانه والسالم على من اتبع اهلدى

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

 راسانَ خ–أَفْغانستانَ 

- ٣- 


