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 ..إلى عمالقة أفريقيا
 ..أهل النخوة والبأس
لقلوب البيضاءأصحاب البشرة السمراء وا .. 

واعتّز بملة إبراهيم الخليل, َمن أفشَل حمالت التنصير .. 
 ..إلى أهلنا في نيجيريا المسلمة نهدي هذا العمل

 ..أخّوة ونصرة
 

* * * 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

(  َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَآُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َآِثيرًا َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدَِّمْت َصَواِمُع َوَلْوَلا
أبي الحسن الحسني: قراءة بصوت القارئ (َوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز . 

 
ّن الغلبة والنصر تختلف باختالف غير أ ,لقد آانت سّنة التدافع في هذه الحياة سّنًة ثابتًة ال تتغير وال تتبّدل

َوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمن ) اهللا للمسلمين مشروٌط بشرٍط واضٍح وصريح فالنصر الموعود به من ِقبل, عواملها
وجعل , وتحكيم شرعه وإعالء آلمته, طاعته في ما أمر; ومن أهم عوامل نصرة اهللا تعالى ,(َينُصُرُه

 .النفس رخيصًة دون ذلك
آل مكان ومحاربتهم لدين اهللا  اليوم وآل يوم من تسّلط الكّفار بأصنافهم على أّمة اإلسالم في وما نشاهده

عن دينهم وعدم اعتزازهم به وتخليهم عن ذروة سنام هذه  تعالى ال شك بأنه نتاٌج حتمي لبعد المسلمين
 .الجهاد في سبيل اهللا :األّمة ورهبانيتها

 
 

آانت الرسوم المسيئة لرسول  فباألمس, فما زال جسد األّمة الُمثخن بالجراح يتلقى الطعنات من آل مكان



وقبلها ترآستان الشرقية والفلبين وآشمير , والمساجد ثم محاربة الحجاب, اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مهٍم  واليوم ُتطعن األّمة طعنًة نجالء في مكاٍن, والبوسنة وسراييفو وغيرها آثير ما والشيشانوبور

أنظار العالم وأسماعه مما يدل  وليس جديًدا ما حدث غير أّن هذه الكّرة آانت أمام, وعزيٍز من جسدها
 .على عظيم الخطر واستفحاله

 
 

المسلمة في غرب القارة  تقع نيجيريا, وعاصمتها أبوجا -وإن رِغمت أنوف الصليبيين-نيجيريا المسلمة 
بينما تشترك في , وتشاد من الشمال الشرقي, الغربي وتحّدها النيجر من الشمال والشمال, األفريقية
وتبلغ , بينين ومن الغرب دولة, وتمتد بسواحلها الجنوبية على خليج غينيا, الكاميرون الشرقية مع حدودها

, سكانها أآثر من مائة وأربعين مليون نسمة ويبلغ عدد, مساحتها أآثر من تسعمائة ألف آيلو متر مربع
 لمسلمين حيث تجاوزواوغالبية سكانها من ا, األفريقية من حيث عدد السكان وُتعتبر أآبر دول القارة

الجنوبية ذات األغلبية  ولهم تواجٌد قوي ومؤثر في األجزاء, يترّآزون في الجزء الشمالي منها ,75%
وقد دخلها اإلسالم في القرن األول, النصرانية , وتعتبر نيجيريا من أهم الدول المنتجة للنفط في العالم ,

أرض زراعٍة  افًة إلى الخصوبة العالية فيها مما يجعلهابالعديد من المعادن الثمينة إض آما تزخر أراضيها
 .ورعي

رحمه اهللا(أبو حبيب المهاجر  ) 
 



 
 

نحسبه وال - عالنيته  من سريرته خيٌر, وقلٌب صاف, وجٌه طاهٌر, من بالد الحرمين أرض العطاء والِفداء
بملذاتها وشهواتها واعتلت نفسه على سفساف األمور  شاٌب في ربيع عمره ترك الدنيا, -نزآيه على اهللا

وصدق فيهم قول الشاعر, جيله الذين يلهثون خلف ُحطام الدنيا ونتنها فلم يكن آغيره من أبناء : 

برفأبدانهم شعث وأثوابهم ُغ* * * نفا عنهم هم التنعم همهم   
وُتحمد عند الطعن ُشعث القنا السمر* * * نحاًفا وسمًرا آالرماح تراهم   

المسّومة الضمر ويحُسن في الخيل* * * وُيحمد في العظم البلى وهو قاِطٌع   
 

وانطلق يتخّطى السدود ويتحدى الحدود, ترك فارسنا الحبيب أهله ومرتع الصبا له هدٌف أرخص دونه  ,
وقدر الجّبار على , االنضمام إلى رآب الفخار وصل إلى عرين األسود طلب حتى إذا ما, نجيع فؤاده

 فانطلق بمضّمره إلى مرآز للمرتدين األنجاس في منطقة اإلسحاقي, األخيار رآِب الفرسان, الفّجار
 فرحمه اهللا, منهم بفضل اهللا وحده فقتل وجرح الكثير, فكّبر وفّجر وفتح اهللا على يديه, بوالية صالح الدين

 .رحمًة واسعًة وأسكنه فسيح الِجنان
 

رحمه اهللا -صوت الشيخ أبي عمر البغدادي  : 
" , يناور مناورة الفرسان وأسرع يتخّطى الزحام, أتدري ما العجب؟ العجب من أسٍد رِآب مرآب الموت

 جاء وحده يدك, تثنه عن هدفه تحصينات المحتل ولم, لم تربكه طلقات العدو, وُينشد أهازيج العرسان
 فأحال في لحظٍة أمنهم رعًبا وسكونهم فزًعا وأبقى في جسد الشارد, عدوه حصًنا منيًعا به مئات من جنود

 ."جرًحا وفي العين دمعة
 

يخاطب أبو حبيب المهاجر ُقبيل تنفيذ العملية[المصور   .دعنا نطيِّبك :[
أآرمكم اهللا, اهللا يجمعني وإياآم في الجنة إن شاء اهللا :أبو حبيب المهاجر . 



 
 

حفظه اهللا -ت الشيخ أسامة بن الدن صو : 
" أمر ربكم لكم بقتالهم فقد ُخِذلتم  فإن ترآتم, فال ُيكف بأس هؤالء الكفار الصليبيين والمرتدين إال بالقتال

قال اهللا تعالى, وهلكتم وعصيتم : ( َسى الّلُه َأن اْلُمْؤِمِنيَن َع ِفي َسِبيِل الّلِه َال ُتَكلَُّف ِإالَّ َنْفَسَك َوَحرِِّض َفَقاِتْل
َوالّلُه َأَشدُّ َبْأسًا َوَأَشدُّ َتنِكيًال َيُكفَّ َبْأَس الَِّذيَن َآَفُروْا )". 

 
رحمه اهللا -صوت الشيخ أبو مصعب الزرقاوي  : 

" أيها . بالليل والنهار حذاِر حذاِر من مكٍر ُآّبار ينسجه أعوان إبليس, أيها المجاهدون الصادقون
لقد فتح اهللا لكم , وإّن الجنة تحت ِظالل السيوف, والغم ٌب ُيذهب اهللا به الهمإّن الجهاد با, المجاهدون

 ."وأتى بعدوآم ليفتح به لكم سوق الجهاد ,أبواب الِجنان
 

 .آلمة أخيرة :المصور
 :أبو حبيب المهاجر

" والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين, بسم اهللا الرحمن الرحيم العرش  أسأل اهللا العظيم رب ,
وهذه عملية بإذن اهللا على المرتدين , األعلى من الجنة العظيم أن يتقبلنا ويجمعنا وإياآم في الفردوس

العظيم أن يتقبلنا  ونسأل اهللا العلي, اللهم اجعلنا ُنثِخن فيهم, عليهم من اهللا ما يستحقون وعلى الكفرة الجبناء
 ."بواسع رحمته وأن يرضى عنا وأن يرزقنا الِصدق واإلخالص

 .وصية إلخوانك في الجزيرة هناك :المصور
إخوتي جميًعا أسأل اهللا أن يجمعني وإياآم , أرض العزة أوصي إخواني بالذهاب إلى :أبو حبيب المهاجر

نبينا محمدهذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على  ,في الفردوس األعلى . 

(  ُقْل ِإنَّ ُهَدى الّلِه ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواءُهم َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم َوَلن
َوَال َنِصيٍر َبْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن الّلِه ِمن َوِليٍّ ) 

 



 

جيمس ووييه/ القس النصراني : 
" يسخرون منا ويؤآدون أننا لن  آان الناس, لقد شّكلنا هذه الجماعة المسلحة ألننا أردنا أن نحمي شعبنا

ا آانت روٌح مسلمة يجب حيثم, أرواًحا وسوف نأخذها منهم نستطيع أن نفعل شيًئا آنا نقول إّن للمسلمين
بأي  وهكذا التحقت بالجماعة وباتت آراهيتي للمسلمين حينها بغير حدود ولم أشعر ,أن نأخذها منهم

 ."احتراٍم ألي مسلٍم على اإلطالق

 
 

 :المعلِّق
لسلسلٍة من المجازر التي ُترتكب  شِهدت نيجيريا مجازر متفرِّقة منذ نهاية يناير الماضي آانت امتداًدا
المسلمين منذ أآثر من عشرين عاًماضد  التي امتّدت حتى نهاية فبراير " جوس"وآان آخرها مجزرة  ,

 من منازلهم وسط تواطؤ غير 20000وتهّجر نحو , مسلم بين قتيٍل وجريح 1500 وراح ضحيتها نحو



" رامبوآو ح"أحداث  مسبوٍق من سلطات األمن والجيش الذين تعاملوا بقسوٍة وحقٍد صليبي شديد إزاء
آانوا يدعون للتمسك بالشريعة اإلسالمية  وحصدوا أرواح مئات المسلمين الذين, 2009نهاية عام 

ذلك البلد الذي يِئن من الفقر والجهل بينما تعج أراضيه بالنفط  ورفض التغريب الذي يمارسه الغرب في
على مقدراته  الجنسيات النفيسة بسبب تحكم الفساد وتوسع هيمنة الشرآات الغربية المتعددة والمعادن

 .وأوضاعه االجتماعية
بجعل القضية تدور في  وآما هي عادته في تغيير الحقائق وتضليل الناس بدأ اإلعالم العربي العميل

الطرف عن الهجمة الصليبية المنضمة ضد  محور التنازع على السلطة واألمور االقتصادية غاضين
والتي آانت ُتدار برعاية اتحاد , تقتيل الناس وتشريدهموالبيوت و المسلمين هناك من هدٍم للمساجد

والذي ُيعتبر أآبر معقٍل للتنصير في قارة أفريقيا, العالمية في نيجيريا الكنائس ومنه تنطلق باقي  ,
وشرآاٍت آبرى على رأسها شرآة  ويتلّقى الدعم من دوٍل, الحمالت إلى مختلف مناطق القارة
اإلسالم بكل الوسائل المتوفرة لديها فتئت تحارب مايكروسوفت األمريكية التي ما . 

 
إبراهيم الحسيني/ مفتي نيجيريا : 

" آل , في الجنوب وأمثالها األحداث التي تحدث بين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا سواء في الشمال أو
األساس إما , المسيحية وال إلى الدين بصفة عامة هذه األحداث أساسها ال يرجع إلى اإلسالم وال إلى

هذه  والعرقية والقبلية واالقتصاد وانتشار البطالة مسببات أساسية لمثل, سياسي اقتصادي إما قبلي إما
 ."المشاآل

 
 :المعلِّق

غير أّن اهللا خذلهم  ,2000 وقد آانت آمال الصليبيين أن يتم اإلعالن عن نيجيريا النصرانية في عام
إال تمسًكا بدينهم رغم اإلمكانيات الضعيفة لديهم مقارنًة  المسلمونفما ازداد , وانقلب مكرهم وباًلا عليهم

للنصارى هناك مع ما هو متوفٌر . 
الصليبيين لهم؛ فيعدوا العدة  فيجب على المسلمين في آل مكاٍن وفي نيجيريا خصوًصا أن يعوا ما يحوآه

ويكون قتالهم إلعالء آلمة اهللا , تحت آلمة التوحيد ويحملوا السالح ويرصوا الصفوف ويوحدوا الكلمة
عليهم  وقد بادر األسود في مغرب اإلسالم بنصرة إخوانهم وعرضوا. والعرقية فيه وحده ال حظ للوطنية

 .إعدادهم وتدريب رجالهم

 



 
 :المعلِّق

فقد انعتقت جبهات , أسرهم وإياآم أن يوهن عزيمتكم قتل قادتكم أو, البأس والعزيمة فأين أنتم يا أهل
دينكم وعرضكم فإّنا في زمٍن ال يحترم إال أصحاب األقدام  فقوموا وذودوا عن, الجهاد من التعلق بالرجال

أعين الجبناء فال نامت, الثقيلة . 

رحمه اهللا(أبو البراء األنصاري  ) 
 

 
 

فكان والده رحمه اهللا , والِفداء ى حب الجهاد والشهادة والبذلرّباه والده عل, معدٌن طيٌب وغرٌس مبارك
وبرهن , أنار بدمه ألهله وأبنائه وعشيرته طريق الخلود, الِعباد من السابقين للجهاد الباذلين نفوسهم لرب

من نسله خرج فارسنا وال غرابة أن يطيب الثمر إذا طاب الغرس, بعظيم أفعاله ِصدق أقواله آان رحمه  ,
الصليبيين وأعوانهم من المرتدين قد  رأى, بشوش الوجه طلق المحّيا حسن الصحبة سهل العشرةاهللا 

فأسرج جواده وشّد لجامه , االنتقام منهم واللحاق بوالده رحمه اهللا استباحوا الديار وأفسدوا الدين فقّرر
فاقتلع , في والية األنبار مةآالريح الُمرسلة إلى قاعدٍة مشترآٍة للصليبيين والمرتدين في مدينة القر وطار

عليه وعلى والده وافر , األرض من شرورهم بنيانهم من جذوره وأوقد النار في صدورهم وطّهر
الجّنات الرحمات وجعل اهللا مقّرهم فسيح . 

 
رحمه اهللا -صوت الشيخ أبي حمزة المهاجر  : 

" , حّظك منه في هذا الشهر الكريم هللافال يفوتك يا ولي ا, فالجهاد من اإليمان بل هو ذروة اإليمان وأعاله
انتدب اهللا لمن خرج : "النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن

, الجنة إيماٌن بي وتصديٌق برسلي أن أرجعه بما نال من أجٍر أو غنيمة أو أدخله في سبيله ال يخرجه إال
اهللا ثم ُأحيا ثم ُأقتل ثم ُأحيا ثم  ية ولوددت أني ُأقتل في سبيلولوال أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سر

 ."ُأقتل
 

رحمه اهللا -صوت الشيخ أبي عمر البغدادي  : 
" بل إنه سبحانه حّرضنا , المحتل إّن اهللا الذي أمرنا بقتال الكافر المحتل هو نفسه الذي أمرنا بقتال عمالء



فقال سبحانه, البعيد على قتال قريبنا الكافر أآثر من عدونا َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َقاِتُلوْا الَِّذيَن َيُلوَنُكم مَِّن ) :
 يقول اهللا تعالى ذآره للمؤمنين به وبرسوله يا أيها: "قال أبو جعفر الطبري ,(اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوْا ِفيُكْم ِغْلَظًة
يقول لهم ابدؤوا بقتال األقرب  ,الذين صدقوا اهللا ورسوله قاتلوا من وليكم من الكفار دون من بُعد منهم
ولهذا بدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه : "قال ابن آثيٍر رحمه اهللا ,"فاألقرب إليكم داًرا دون األبعد فاألبعد

المشرآين في جزيرة العرب وسلم بقتال ". 

 
 

رحمه اهللا –وصية أبو البراء األنصاري  : 
" الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على إمام المجاهدين وعلى آله . بسم اهللا الرحمن الرحيم

أما بعد, وصحبه أجمعين : 
ذروة سنام اإلسالم وسبب  عن الجهاد إنهفللجهاد أصل متين في هذا الدين آما قال عليه الصالة والسالم 

أوصيكم . المؤمنون الصادقون إلى جنات النعيم وهو السبيل المأمول الذي يسلكه, قوته وعنوان وجوده
وآونوا آسلفكم الصالح في آل , والمهاجرين اهللا اهللا في إخوة الدين إخواني المجاهدين من األنصار

وأحرِّضكم على العمليات  فيا أيها األنصار إني أوصيكم. الصبرواعلموا أّن النصر مع , وآبيرٍة صغيرٍة
واهللا لو علمنا , أعناق الكفار من األمريكان والمرتدين واعلموا أنها الصارم المسلول على, االستشهادية

اعلموا إنما  أما أنتم أيها المهاجرون يا من هجرتم األهل والبلد. إلى الجنة لسلكناه أقصر من هذا الطريق
االستشهادية فإنها الجنة لو آانت غير ذلك  ولكن عذًرا إذا زاحمناآم في العمليات.. تم في حدقات العيونأن

 .(َوِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن) لفّضلناآم على أنفسنا
فإّن , العرض واألرض فألي شيء تطيب الحياة بعد اغتصاب: ووصيتي إلى أمي وأبي وسائر األنصار
حياٌة آريمة إن لم نحيها في الدنيا فالجنة واسعٌة  وهل هي إال, باطن األرض خيٌر لنا من ظاهرها يومئذ

معنا  وليتكم آنتم, أآبادآم إلى ساحات الوغى وال ترهبكم هيبة الصليب المزعومة فألقوا بفلذات, رحبة
والعاقبة للمتقين فال تلهوا وراء دستور  ألياٌم معدودات وإنها واهللا, لتروا ما نرى من خور العدو وانهياره

 ويحكم أتفّرون من أمر اهللا لتلقوا بأنفسكم إلى أحضان. الكفر ملٌة واحدة أو هيكل فارغ لحكومة آفرية فإّن
ه وأقبلوا إلى اهللا ابتغاء رحمت, الدنيا وال ترآنوا للحياة, فال تأخذوا بأذناب البقر! الكفر طمًعا في الدنيا

وصيتي بقوله تعالى وأختم, وِفّروا من غضبه وسخطه َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َأْمَواتًا َبْل ) :
أخوآم في اهللا أبو البراء , وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ,(َأْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن

 ."األنصاري



 
 :المعلِّق
جنى المسلمون من الجهاد وحمل السالح؟ ماذا  

 
 :أوباما

 ."إّن أعباء هذا القرن ال يمكن أن يحملها جنودنا وحدهم وال يمكن أن يحملها األمريكيون وحدهم"
 

 :المعلِّق
وعسكريٍة آبيرٍة جدًّا آسرت  تلّقى الغرب الكافر بقيادة رأسه أمريكا ومن تحالف معهم ضرباٍت اقتصاديٍة

, في مشاآله الشخصية وبدأ باالنطواء على نفسه وغِرق الغرب, هيبته من قلوب الناسأنفه وأزالت 
 واالتحاد األوروبي بكافة دوله يعجز عن مساعدة, ويتسع آخر أشد من األول فأمريكا ما ترقع خرًقا إال

ي الكوارث الطبيعية الت ناهيك عن عجزهم جميًعا عن مواجهة, دولة عضٍو فيه شارفت على االنهيار
  .يرسلها اهللا عليهم فتهلك اقتصادهم وتدمِّر بنيانهم

وُيفرض حكم اهللا على , الشيشان وُتعلن اإلمارة اإلسالمية في, وفي المقابل ُتقام دولة اإلسالم في العراق
ويبزغ فجر النصر في بالد األفغان, الصومال وتقّض , وتقوى شوآة الجهاد في المغرب وأرض اإليمان ,

مسرى  ويقترب أمل المسلمين بتطهير, الصليبيين في إندونيسيا والفلبين وترآستان ضاجعراية التوحيد م
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من دنس اليهود وعمالئهم المرتدين

الجهاد والرآون إلى  أما في حال ترك, آل هذا وأآثر هو ما جناه المسلمون من الجهاد وحمل السالح
ومحاربة الدين وانتهاك األعراض وسرقة الثروات  عدوها إال القتل والبطش الدنيا فلن تجد األّمة من

 .والمقّدرات

رحمه اهللا(أبو ناصر المهاجر  ) 
 

 
 

نحسبه -الوّضاء الوجه  الشاب التقي النقي, صاحب البأس والعزيمة, من بالد الحرمين ومهد الرسالة
فأي شيٍء أعظم , فيما أباله أعد للسؤال جواًبا شبابه حين عِلم أّن اهللا تعالى سائله عن -آذلك واهللا حسيبه

داره  انطلق رحمه اهللا من, الجوانح في وقٍت يتهافت أهل الدنيا طمًعا ورغبًة فيها من بذل الروح التي بين



قّرر االنضمام إلى آتيبة  وحين وصوله, وأهله إلى حيث ُيشفى الصدر وُيثأر للعرض وُيذاد عن الدين
فأفشلوا بأعمالهم ُخطط الصليبيين وأعوانهم وأثقلوا  غّير رجالها موازين القوى الكتيبة التي, الفرسان

 لبس حزامه الناسف وانطلق إلى, اهللا حريًصا على الشهادة موقًنا بموعود اهللا آان رحمه, وزن أّمتهم
هم وأرعب فمّزق أجساد, عليهم سيطرٍة للمرتدين تجّمع بها رؤوٌس منهم فأقدم إقدام اُألسد الجائعة وانقض

جّناته فرحمه اهللا رحمًة واسعًة وأسكنه فسيح, أتباعهم . 
 

رحمه اهللا(نشيد ألبي ناصر المهاجر  ): 

 أبشري لك آالشن وبذلة قندهارية
 وابرسلك للشيشان واال على أرتيريا
 وتحكم على قرية وتقضي على قرية
 وترفع شعار الدين ال هوان وال ذلة

 

 
 

رحمه اهللا(وصية أبو ناصر المهاجر  ): 
" والصالة والسالم على إمام المجاهدين محمٍد وعلى آله , الحمد هللا رب العالمين, بسم اهللا الرحمن الرحيم

ن أما بعدوأصحابه أجمعي : 
) :قال تعالى  َأْوِلَياء َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنُكْم َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َيا
ارتدوا عن دين اهللا واتخذوا الصليبيين أوجه ندائي هذا للذين  .(َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ الّلَه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن

الدنيا وفي  يحتمون بهم ويتخذونهم درًعا لهم من ضربات المجاهدين وجعلوآم مطايا لهم في أرباًبا
وأين , آرامتكم التي مّرغت في أقدامهم أين, أما تستحون من أنفسكم, ستردون إلى عذاٍب شديد: اآلخرة

عتم أصوات النساء في سجون الصليبيين والمجوس الحاقدين يلهج سم أما, غيرتكم التي بعتوها بثمٍن بخس
, يد هذه الحكومة وهل تسمعون ماذا فعلوا بأهل السنة في بغداد على! يقول اقتلونا وال تنقذونا لسان حالهن

, أنتم ومن معكم؟ بئس الحياة حياتكم يا جبناء أال تعلمون إلى أن ُيذهب بكم, تريدون أن تقووا شوآتها
تقر لنا أعين حتى نقتلكم أنتم وسادتكم من الصليبيين والروافض الحاقدين  لن يهدأ لنا بال ولنفواهللا فبإذن  ,

وأمريكا قد استعدت للرحيل  ,اهللا لن تنجوا من العمليات االستشهادية والكمائن والعبوات الناسفة
 .وسيترآوآم آما ترآوا عمالءهم في فيتنام
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