
 بسم ا الرمحن الرحيم

 تي سترد على صرخات المظلومينلاالخالفة على منهاج النبوة وحدىا 
 وىو حق لهم

إّن ادلسلمني الباكستانيني، الذين يطالبون بتعبئة قواهتم ادلسلحة ويرفضون بيع األسلحة إىل نظام ميامنار، ال يهدأ 
ى أيدي القوات العسكرية يف ميامنار، ومبساعدة اإلرىابيني ذلم بال وىم يشاىدون ذبح وتشريد ادلسلمني الروىينجا عل

َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي » ن يف باكستان ميارسون بشكل عملي الذي جاء يف حديث رسول ا و من البوذيني. فادلسلم
ىتَ َوادِِّىْم َوتَ َراُحِمِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو تَ  َهِر َواْلُحمَّ رواه  «َداَعى َلُو َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ

 .مسلم
أما بالنسبة لدعاة الدميقراطية، فقد أصموا آذاهنم عن صرخات ادلظلومني، ومل جيتمع أعضاء رللس الشيوخ 

مرور أكثر من  إال بعد أن استيقظوا من سباهتم، بعد 7112سبتمرب أيلول/ 11عية الوطنية أخريا يف الباكستانيني واجلم
أسبوعني من تعاظم الغضب العام بني الناس، حلث احلكومة الباكستانية على رفع صوهتا دوليا يف اإلدانة، وما تلك 

سالمية إلشارة للعجز وال تقبل إال من عاجز وأعزل من السالح، على الرغم من أّن باكستان القوة النووية اإال إاإلدانة 
ابع أكرب قوة عسكرية يف العامل وسادس أكرب جيش يف العامل. فهل يكتفى باإلدانة، عندما الوحيدة يف العامل، ولديها س

ن لبذل الغايل والنفيس يف سبيل ا سبحانو وتعاىل ورسولو ييكون ادلسلمون يف باكستان وقواهتم ادلسلحة النبيلة مستعد
 عاة الدميقراطية يف القيادة العسكرية وادلدنية وادلؤمنني؟! إهّنا وحدىا ال تكفي بل عليكم بالنصر. ىذه ىي حال د

احلالية يف باكستان! وىذه ىي حال دعاة الدميقراطية يف أماكن أخرى، سواء كانت يف منظمة ادلؤمتر اإلسالمي أو 
  نيالتحالف العسكري اإلسالمي! فدعاة الدميقراطية يقتصرون على رلرد اإلدانة لذبح ادلسلمني، ولكنك جتدىم حازم

ي عمل، وذلذا السبب، يتم أمر قواتنا النبيلة بارتداء خوذات األمم ادلتحدة أطالبهم أسيادىم يف واشنطن للقيام بكلما 
نو عندما يكون ادلسلمون إألجندات االستعمارية. ومع ذلك، فالزرقاء، وتعبئتها يف أماكن بعيدة، من أجل تنفيذ ا

ذ دلاذا ال يتم إطالق إية يتقدمون بقوائم من األعذار الكاذبة، ن دعاة الدميقراطإىل ادلساعدة، فإادلضطهدون حباجة 
 .العنان لألسود ادلؤمنني من أبناء األمة؟!

إّن دعاة الدميقراطية حقروا من قدر ىذه األمة ومقدراهتا اذلائلة اليت تفوق قواهتا ادلسلحة القوى الكربى يف العامل، 
فة مثل ميامنار، من دون جة ذبح ادلسلمني من قبل الدول الصغرية والضعيائغة إىل در سفريقهم لألمة جعلوا منها لقمة وبت
حىت إلغالق سفارة ميامنار يف إسالم أباد وإغالق السفارة الباكستانية يف )راجنون(،   ا، وىم مل يتحركو عليها مناسبرد 

العقد الذي أبرموه معو يف   كإعالن عن بدء العمليات العسكرية، اليت تنسي عدونا الضعيف وساوس الشيطان، ومل يلغوا
( واليت من ادلقرر أن تدخل اخلدمة يف JF12والذي مت مبوجبو تزويد ميامنار بادلقاتالت احلربية من طراز ) 7112عام 

. ومل يوقفوا ادلفاوضات اجلارية معهم لتصنيع ادلقاتالت يف ميامنار نفسها، ومل 7112القوات اجلوية ادليامنارية يف عام 
ام بنغالديش الرويبضات بفتح قواعدىم العسكرية أمام القوات اخلاصة الباكستانية وادلشاة والطريان واجليش يطالبوا حك
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والوحدات ادلدرعة للقتال جنبا إىل جنب مع إخوهتم يف بنغالدش ضد ميامنار على حدودىم. وبدال من ذلك، وكلما  
فلسطني، فإن دعاة الدميقراطية يتصرفون وكأن ليس ن مضطهدين، سواء يف بورما أم كشمري اتلة أم و كان ادلسلم

ال السواك، بل ويرشون ادللح على جروح ادلؤمنني بكلمات اإلدانة ىذه، على الرغم من أن ا سبحانو وتعاىل إبأيديهم 
اِء َواْلوِْلَداِن الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأْخرِْجَنا َوَما َلُكْم ََل تُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّو َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنِّسَ ﴿يقول 

ِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْىُلَها َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيِّا َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًرا  .﴾ِمْن ىََٰ

الدميقراطية تصم آذاهنا عن صرخات ادلظلومني ألهنا ال هتتم باإلسالم وادلسلمني،  إن أيها المسلمون في باكستان!
بينما احلكم باإلسالم وحده الذي سيحفظ على ادلسلمني دماءىم وأمواذلم وأعراضهم ومقدساهتم يف مجيع أحناء العامل، 

. وىكذا، فإنو بعد وصول ن على مضطهديهميوحىت يف أضعف فًتات احلكم باإلسالم، حيث كان ادلسلمون منتصر 
مر ألاخلالفة إىل شبو القارة اذلندية، استجاب زلمد بن القاسم لصرخات ادلضطهدين من طغيان )رجا ظاىر(. وكذلك ا

ىدم السلطان )أورانغزب ادلاجري( السقف على رأس النظام البوذي ادلشرك يف والية الراخني، ردًا على صرخات 
كانت والية الراخني قد وسّعت من ىيمنتها حىت وصلت إىل )شيتاغونغ( يف ادلسلمني ادلضطهدين حينها، وقد  

، بعد م1111يناير من عام كانون الثاين/بنغالديش احلديثة، وكانت يف ذروة قوهتا، حيث حرر )أورانغزيب( شيتاغونغ يف  
بة موجعة ذلم سفينة، مما مّكنو من تسديد ضر  733جندي و  1211حصار اقتصر على ست وثالثني ساعة من قبل 

مر فإن اخلالفة على منهاج النبوة، القائمة قريبا بإذن ا، سوف تستجيب ألوتسببت باالهنيار الكامل للطغاة. وكذلك ا
ادلسلمني ليت قّسمت اسلمني احلدود القومية ادلصطنعة لصرخات ادلظلومني، وىو حق ذلم، وسيتجاىل خليفة ادل

فة على توحيد بالد ادلسلمني، مبا يف ذلك البلدان اإلسالمية اليت تطّوق حليف على مر الزمن. وسيعمل اخللي هموأضعفت
ميامنار اللئيم، اذلند. فما الذي ميكن أن تقوم بو اذلند وميامنار يف مواجهة اخلالفة اليت تتشكل من قوة باكستان 

وترامحكم للمظلومني اجعلوا حبكم  وأفغانستان وبنغالديش وماليزيا وإندونيسيا، ناىيك عن بقية بالد ادلسلمني؟! لذلك
 ّنة ادلسلمني.الدافع لكم للوقوف اآلن مع الدعاة إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة والستعادة ج  معهم 

كونوا عند حسن ظن األمة فيكم، إن لدى ادلسلمني الثقة   أيها المسلمون في القوات المسلحة الباكستانية!
ذا السبب ىم يعّلقون اآلمال عليكم، متجاىلني احلكام، ويعاملوهنم باالزدراء الكاملة يف دوافعكم وقدراتكم، وذل

نتم أيضاً وانصروا األمة، النصر الذي تتوق إليو ومل تشهده منذ سقوط اخلالفة، أوالتجاىل الذي يستحقونو، فتجاىلوىم 
فوراً، حىت تصبحوا حبق أنصار األمة يف إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة  زب التحريرّنة ادلسلمني. وأعطوا النصرة حلج  

ِإنََّما َولِيُُّكُم اللَُّو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن ﴿ :وقت حاجتها لكم، فانصروىا على أعدائها، قال ا سبحانو وتعاىل
 .﴾اللَِّو ُىُم اْلغَالُِبونَ  لََّو َوَرُسوَلُو َوالَِّذيَن َآَمُنوا فَِإنَّ ِحْزبَ َوَمْن يَ تَ َولَّ ال * يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعونَ 
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