
 الرحيم الرمحن ا بسم

 لتحرير للجهاد العسكري الحشد ىو الروىينجا المسلمين لحماية الوحيد السبيل المسلمون! أيها
 الراشد الخليفة قيادة تحت أراكان

 ىذه يف معو شريك شبنغالد يف حسينة نظامو  ،الروىينجا ادلسلمني بويغتص رقحيو  ويشوه يقتل ميامنار يف النظام
 ا أمر متجاىال القتلة، أيدي على السالح هتديد حتت حتفهم ىلإ وردىم ادلأوى منحهم رفض حيث ية،اجلماع اإلبادة

َتنَصُروُكم   َوِإن  ﴿ وتعاىل: سبحانو ينِ  ِفي اس   .﴾النَّص رُ  فَ َعَلي ُكم   الدِّ

 أي عن العزل! ستععفنيادل ىؤالء من للبلد القومي األمن مايةحب يقوم الروىينجا ادلسلمني حبق جراموإب أنو النظام عييد  
 الدولة مفهوم إن ؟!«الناس دون من واحدة أمة المسلمون» :يقول  ا رسولو  ،ينافح أمن يأ وعن يتحدث مةأ

 عرقية وأ وطنية أسس على نو منقسم ادلسلمني أن فكرة اإلسالم يف يوجد الو  ،القومية حيرم اإلسالمو  ،كفر مفهوم القومية
 بل !ذلك إىل وما... لألردنيني رابعةو  للسوريني وثالثة للباكستانيني خرىوأ للبنغاليني واحدة صة،خا دولة منهم بعع   ولكل

 أفغانستان يف ادلسلمون يتعرض عندماف وىكذا... واحد مهموسل واحدة حرهبمو  ،واحدة بالدىم واحدة، مةأ ادلسلمني نإ
 ذلجوم أراكان يف ادلسلمون يتعرض عندماف وبادلثل ،همعن دفاعلل هبواي أن باكستان يف سلمنيادل على جيب عدو، من ذلجوم
 ...همعن لدفاعا بنغالدش يف ادلسلمني على جيب فإنو عدو

 دعمها حسينة الشيخة أعلنت ببعيد ليس وقت منذف للناس، تعليل ىو القومي" األمن مايةحب" اءدعاال نفإ ذلك، مع
 طبعو حسينة نظام أن ىي احلقيقة !احلالة؟ ىذه يف القومي ألمنا محاية ينفأ ،كشمري قعية حول باكستان ضد للهند
 حسينة على امستهجنً  فليس ،البالد داخل وادلسلمني اإلسالم حياربون نظامهاو  حسينة الشيخةو  ،وادلسلمني لإلسالم العداء

 .ىملعدو  الروىينجا ادلسلمني تسلم أن

 !المسلمون أيها

 من أراكان ررحي راشد فةخلي قيادة حتت للجهاد شبنغالد يف اجليش تعبئة ىو اجروىينال خوتناإ ومحاية إلنقاذ ادلطلوب
 من بداًل و  ،رماد يف نفخ نوفإ لنجدهتم النظام ىذا ةمطالب ماأ. الطرق قطاع البوذيني الرىبان منو  ميامنار يف احلريب النظام

 السلطة تسليمو  النظام ذاهب باإلطاحة جليشا ضباط ةلباطم معليك فإن الدويل، اجملتمع أو ادلتحدة األمم مطالبة أو مطالبتو
 ادلسريات يف بو ادلناداة معليك جيب الذي طلبادل ىو هذاف النبوة، منهاج على اخلالفة دولة إلقامةزب التحرير حل

 للعباط طلبادل ىذا جعل معليك جيب ،لحكومةل وليس للمعسكرات ندائكم توجيو وجيب ،اخلاصةو  العامة واالجتماعات
 يف بواجبهم القيام على وىموحث   قابلوىم ،وأصدقائكم كمأقاربو  متكعائال من تعرفون الذين العباط عواسم أ ،ايً جل اواضحً 
 يف سيظلون ادلعتدين فإن وإال ،الفعال الدائم احلل وىي جذورىا من لمشكلةل حل فهي النبوة؛ منهاج على اخلالفة إقامة

 ،ادلعتدين أيدي على منهم للنيل مهب دفعي النظام وسيظل وأبكم، مصوأ عمىأ النظام وسيظل ادلعطهدين، على عدواهنم
َمامُ  ِإنََّما» قَاَل:  النَِّبيِّ  َعن   ،اآلن نشهده ما على احلال وسيظل  .مسلم صحيح« بو َويُ ت ََّقى َورَائِوِ  ِمن   يُ َقاَتلُ  ُجنَّةٌ  اْل ِ
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 على مثال ادلنطقة ىذه تاريخو  ،ادلسلمني بيعة حتمي تكان اليت الوحيدة الدولة ىي النبوة منهاج على اخلالفة دولة نإ
 سواحل من بالقرب سيالن من اذلندي ايط يف ونبحر ي ادلسلمني جتار من رلموعة كانت عندما م،177 عام فيف ،ذلك

 ،ادللك عبد بن الوليد لخليفةل اخلالفة عاصمةل رباخل وصل ودلا عليها، من سرواوأ فيها ما وهنبوا السفن قراصنة اعرتض السند،
 األمة أبناء أحد بقيادة جيش إرسال تمف ،ادلسلمني وإنقاذ السند حاكم من بالتعويض للمطالبة يوسف بن لحجاجل أوعز

 بن زلمد عرض كراتشي( مدينة من )بالقرب الديبل اىل اخلالفة جيش وصل عندماو  ،(القاسم بن زلمد الشاب اجلنرال)
 فكانت مملكتو، وفتحوا ادللك سرواوأ ادلسلمني جيش فقاتلو ،ولباطم (جاار ) فرفض (،رداى راجا) ادللك إىل مطالبو القاسم

 !واليموت البحر إىل ادلسلمنيب تدفع اليت حسينة نظام يوم عن البارحة بعدأ افم ،نداذل لفتح مقدمة احلادثة تلك

 !اليةبنغال المسلحة القوات في المخلصون ضباطال أيها

 أعظمك، ما بيت من بك مرحبا» :، فقالالكعبة إلى  اهلل رسول نظر لما :الق عباس، ابن عن ،مجاىد عن
 م،ممتلكاهتو  ودمائهم ادلسلمني حرمات محاية مواجبك نإ. البيهقي «منك حرمة اهلل عند أعظم وللمؤمن حرمتك، وأعظم

 اجلهاد ميادين يف لقيادتكم وذلك ،ةالرشت أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل ناأمري  ببيعة سلطةال وسلمونا النظام ىذا واطسقأ
 إخوانكم دماء سفك تشاىدوا لمفأ وأخواتكم؟ إخوانكم صرخات واعتسم ملأ. وأخواتكم إخوانكم فيحرر والعدل باحلق

 حتبون نكمبأ ثقة على إننا جتاىهم؟ وادلودة خوةواأل احلب مشاعر تتحرك أال آالمهم؟ب ونشعر ت الأ ؟بيوهتم وتدمري اجالروىين
 كاذبة حبجج اىو عختد وال ،أنفسكم ختونوا ال لذلك ،صرخاهتم ونعتسمو  زلنتهم ترون وأنتم آالمهم،ب ونتشعر و  مإخوتك

 عالوة بو كتب الذي احلرب اوييس ال الدستور هذاف !احلكومة وامرأ بتنفيذ تقومون نكمأو  ،للدستور صكمخالإ مثل من
 حفظ سبيل يف ادلتحدة األمم بعثات يف كميرسل الذي النظام اللأغ من نفسكمأ واحرر ف. بو يتقيد ال نفسو النظام أن على

 ا على واتوكلو  الئم لومة ا يف ختشوا فال. القرىب ذوي من وأخواتكم إخوانكم حبماية بويأ الو  البعيدة بالدال يف "السالم"
ُبوُ  فَ ُهوَ  اللَّوِ  َعَلى يَ تَ وَكَّل   َوَمن  ﴿ .خرةآلا ونعيم الدنيا عز تنالوا وتعاىل، سبحانو  ِلُكلِّ  اللَّوُ  َجَعلَ  َقد   َأم رِهِ  بَاِلغُ  اللَّوَ  ِإنَّ  َحس 

ءٍ  رًا َشي   .﴾َقد 

 رفنحر  ،ذلا ويستجيبون دعوتنا يسمعون ،البلد ىذا من ادلخلصني عباطال من مؤمنني رجااًل  مةاأل ذلذه ئىي اللهم
 .منيآ اللهم ،حسينة ةالطاغي طغيان من ونتخلص أعدائنا، فكي بني من وأخواتنا إخواننا
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