
بسمميحرلا نمحرلا هللا  
إعادة أراكان لظل اخلالفة ىو السبيل الوحيد لتحرير املسلمني الروىينجا 

! أيها الضباط املخلصون يف اجليش! يها املسلمونأ
 سارعوا إلعادة إقامة اخلالفة على منهاج النبوة بقيادة حزب التحرير إلنقاذ املسلمني الروىينجا

كم ىي مصيبتنا عظيمة، وكم ىو ذنبنا كبري، وإخوتنا الروىينجا يبادون ويقتلون بشكل وحشي وتنتهك أعراضهم أمام أعني 
 يف بنغالدش، فنسمع صرخاهتم وأنينهم، ونشاىد جروحهم النازفة والدخان ادلتصاعد من ينالعامل كلو، وخصوًصا أمامنا حنن ادلسلم

! حرائق منازذلم، ونشهد الرعب الذي ُأصيبوا بو، وال مغيث

م، يف زمن اخلليفة 788وانتشر يف مجيع أحنائها يف عام  (أي ميامنار) نوّد أن نذّكركم أبن اإلسالم دخل بورما !أيها املسلمون
... ىارون الرشيد، عندما كانت اخلالفة اإلسالمية الدولة الرائدة يف العامل، واستمرت كذلك لقرون عديدة بسبب عدالة اإلسالم

، مث احتلها البوذيون اجلاىلون، وبسبب (م1784م و1430ما بني ) عاًما 350لقد حكم ادلسلمون مقاطعة أراكان ألكثر من 
كراىيتهم لإلسالم أفسدوا يف ادلقاطعة وأجرموا حبق ادلسلمني، حيث قّتلوا منهم الكثري وخصوًصا العلماء ومحلة الدعوة لإلسالم، 

وبشكل )مث قدم ادلستعمرون الغربيون . وإىل جانب ذلك، هنبوا أموال ادلسلمني، ودمروا الُبٌت التحتية فيها مثل ادلساجد وادلدارس
إىل ىذه البالد االسًتاتيجية والغنية بثرواهتا، فتعرض ادلسلمون مرة أخرى للمذابح على أيدي الرىبان البوذيني الذين  (خاص بريطانيا

الرمسي لبورما، ظلت بريطانيا " االستقالل"بعد منح . دعمتهم بريطانيا، واليت أودت حبياة الكثري من ادلسلمني وطردهتم خارج بالدىم
أمريكا بسبب سياساهتا يف حرهبا على " للزعيم العادلي"مسيطرة عليها من خالل عمالئها يف اذلند، وأصبحت بالد أراكان مهمة 
وخاصة يف ظل  (عدوة اإلسالم وادلسلمني منافسة الصني)اإلسالم وسياستها الحتواء الصني، وتعمل أمريكا اآلن مع حليفتها اذلند 

احلائزة على جائزة نوبل، اليت قتل والدىا  (أونغ سان سو كي)حكومة مودي، تعمل على توسيع نفوذىا يف ىذه ادلنطقة ابستخدام 
. بسبب موقفو ادلناىض لربيطانيا

أمريكا واذلند )ىكذا كان ادلسلمون الروىينجا ضحية الرىبان البوذيني وضحية تضارب مصاحل القوى الكافرة اإلمربايلية 
إن أراكان بالد إسالمية، وحترير كل شرب منها واجب على ادلسلمني، لذلك كانت إقامة اخلالفة الراشدة على منهاج . (وبريطانيا

. النبوة وضم أراكان ذلا ىو السبيل الوحيد لتحرير ادلسلمني ىناك من براثن العلمانيني وادلشركني

! أيها املسلمون
ومساحها ادلتأخر للمسلمني الروىينجا بدخول بنغالدش كالجئني ليس حاًل " حبقوق االنسان"إّن تشدق الشيخة حسينة 

يف حل ىذه  (عدوات اإلسالم وادلسلمني)حقيقًيا؛ بل ىو جزء من ادلؤامرة الغربية، وطلبها للحصول على مساعدة من اذلند وأمريكا 
القضية، ىو كالطلب من الذئب محاية الغنم، وال عجب، فهي أداة للعلمانية من دول الكفر وادلشركني من الوالايت ادلتحدة واذلند 

اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم ََل َيْظِلُمُو َوََل »: يف حني قال النيب احلبيب . ، وىي ابلتأكيد ليست ارر للمسلمني الروىينجاوبريطانيا
 رواه مسلم، ختلت الشيخ حسينة عنهم، وأعربت بداًل من ذلك عن سلاوفها بشأن أمن ميامنار، وأرسلت اقًتاًحا رمسًيا «ُيْسِلُموُ 

مشًتكة مع جيش ميامنار الذي يرتكب جرمية اإلابدة اجلماعية، دتاًما " مكافحة اإلرىاب"حلكومة ميامنار من أجل القيام بعمليات 
. ومثل الوالايت ادلتحدة اليت ستزيد من التعاون العسكري مع ميامنار"! اإلرىابيني الروىينجا"كما اختذت اذلند جانب ميامنار ضد 

ما الذي ميكن أن نتوقعو من حسينة عدوة اإلسالم اليت تقف مع ادلشركني اذلندوس ضد ادلسلمني يف كشمري، ومع من تلطخت 



أيديهم بدماء ادلسلمني يف بنغالدش، ومع الذين يبذلون اجلهود اجلبارة يف زلاربة اإلسالم مع أسيادىم العلمانيني ومنع قيام دولة 
! اخلالفة على منهاج النبوة من جديد؟

! أيها املسلمون
ماذا ميكننا أن نتوقع من احلكام يف العامل اإلسالمي، أو شلا تسمى منظمة ادلؤدتر اإلسالمي؟ الذين انضموا إىل التحالف 

 دولة اربة اإلسالم وادلسلمني ومن دون أي تردد انصياًعا ألوامر األمريكيني، 34العسكري الذي تقوده السعودية وادلشّكل من 
: بينما مل حيركوا ساكًنا إلنقاذ إخواننا يف فلسطني وسوراي وأفغانستان وكشمري وأراكان، على الرغم من أن هللا سبحانو وتعاىل يقول

يِي فَتَ َلْيُ ُم النَّنْصرُ ﴿  كما أهنم يرسلون جيوشنا يف بعثات السالم التابعة لألمم ادلتحدة إلدامة اذليمنة ،﴾َوِإِن اْستَتْنَصُروُكْم يف الدِّ
الغربية غري ادلشروعة واستغالل موارد البالد اإلسالمية، بينما ال يرسلوهنا لنصرة ادلضطهدين من ادلسلمني، حىت يف البلدان اجملاورة 

ىل ىؤالء احلكام الرويبضات ال يدركون أن اجلهاد لنصرة ادلظلومني واجب؟ بلى يعرفون ذلك، لكنهم يتجاىلون أمر هللا . ذلم
سبحانو وتعاىل ويتبعون أوامر أسيادىم االستعماريني الذين نّصبوىم على رقاب ادلسلمني للحفاظ على مصاحلهم، وال يفكرون 

برعاية شئون ادلسلمني، وعندما كان يتوجب على ابكستان صاحبة السالح النووي استخدام قوهتا العسكرية القوية لنصرة ادلسلمني 
لبورما لتعزيز القوات العسكرية ادليامنارية، ووقعوا معها عقد بناء  (JF-17)الروىينجا، ابع حكام ابكستان ادلقاتالت من طراز 

إن شؤوننا أبيدي حكام ىذا حاذلم، حياربون اإلسالم وادلسلمني دتاًما كاليهود ! أيها ادلسلمون. اجليل الثالث من ادلقاتالت
 .والنصارى وادلشركني من الذين اختذوا دين هللا عدواً ذلم

! أيها املسلمون 
إن اجملتمع الدويل لن حيل ىذه األزمة، بل على العكس من ذلك، اجملتمع الدويل ىو السبب احلقيقي ألزمة الروىينجا، واحلكام 

العسكريون يف ميامنار ما زالوا موالني للربيطانيني الذين دعموا البوذيني ادلتعصبني بشكل مباشر وغري مباشر يف قتل ادلسلمني 
وسريًا وراء خداع بريطانيا السياسي ادلعتاد، . وتعذيبهم، ليس فقط يف اآلونة األخرية، ولكن منذ غياب احلكم ابإلسالم على األرض

قّرب الربيطانيون النظام العسكري يف بورما من روسيا والصني، من أجل احلصول على دعمهم دلنع توسع النفوذ األمريكي يف 
ميامنار، وتقوم الصني اآلن ببناء منطقة اقتصادية خاصة هبا يف مقاطعة راخني على حساب طرد ادلسلمني منها، وتدعم روسيا 

ميامنار من خالل إدانة التدخل يف شؤوهنا الداخلية، لذلك فإن طلب العون وحل مشكلة ادلسلمني الروىينجا من الصني وروسيا 
واذلند ادلتورطني يف القتل الوحشي وقمع ادلسلمني يف تركستان الشرقية والشيشان وكشمري على التوايل، ىذا الطلب ليس إال الغباء 

مع حليفتها  (قاتلة ادلسلمني يف العراق وأفغانستان وسوراي ويف مجيع أحناء العامل)كما تعمل أمريكا الصليبية . ادلطبق أو اخلداع
لكسب سيطرهتا  (أونغ سان سو كيي)من خالل استخدام الفتاة الذىبية للدميقراطية احلائزة على جائزة نوبل  (مودي)حكومة 

من اجلدير ابلذكر أن اذلند والياابن والوالايت ادلتحدة عقدت تدريبات حبرية مشًتكة ثالثية . اإلقليمية على ىذه ادلنطقة االسًتاتيجية
عندما يتعلق األمر ابدلسلمني، فإن ما يسمى ابألمم . م يف خليج البنغال2017يوليو / من دتوز16يف " 2017ماالابر "حتت اسم 
يقفون دائًما عند حد اإلداانت اجلوفاء دون اختاذ إجراءات عملية، وإن قاموا أبي إجراء فهو خلدمة " اجملتمع الدويل"ادلتحدة و

ِإْن يَتثَتَقُفوُكْم َيُ ونُوا َلُ ْم َأْعَداًء ﴿: مصاحلهم االستعمارية القذرة دلواصلة إخضاع األمة اإلسالمية ذلم، قال هللا سبحانو وتعاىل
. ﴾َويَتْبُس ُوا ِإلَْيُ ْم َأْيِديَتُهْم َوَأْلِسنَتتَتُهْم ِ لسُّسوِء َوَودُّسوا َلْو َ ْ ُفُرونَ 

  !املسلمون يهاأ
 ليست أمة الجئني حىت يتكرر مسلسل مأساة الروىينجا كل بضع سنوات، الذين ىربوا إىل جهات رلهولة إن أمة دمحم 

سعًيا للنجاة، من خالل رحالت ايئسة، فمنهم من غرق يف خليج من البنغال وهنر الناف، أو ظل دون جنسية يعيش حياة ابئسة 
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إّن احلل العملي احلقيقي ذلم يكمن يف إقامة دولة اخلالفة على منهاج النبوة، . مفًتًشا األرض وملتحًفا السماء وىم ابنتظار اإلغاثة
ادلطلوب إلنقاذ ادلسلمني الروىينجا ومحايتهم ىو تعبئة اجليش البنغايل للجهاد حتت . فهي اجلّنة اليت ستعيد شرف وكرامة ادلسلمني

قيادة اخلليفة من أجل حترير أراكان من جربوت نظام ميامنار والرىبان البوذيني الوحشيني، وأما احلصول على مساعدة النظام يف 
بنغالدش فهو حلم وليس حقيقة، فبداًل من طلب العون منو أو من األمم ادلتحدة أو اجملتمع الدويل، فإنو جيب علينا مجيعا مطالبة 

ضباط اجليش لإلطاحة هبذا النظام وتسليم السلطة حلزب التحرير إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة، ىذا ىو ادلطلب الذي جيب أن 
جتعلوه زلور حديثكم يف التجمعات واالجتماعات اخلاصة بكم، جيب أن يكون خطابكم موجًها إىل الثكنات العسكرية وليس 

للحكومة، وعليكم أيًضا مطالبة الضباط الذين تعرفوهنم، من أفراد عائالتكم وأصدقائكم، ومن ميكنكم اللقاء هبم، والضغط عليهم 
وزايدة الضغط عليهم لفعل ما يتوجب عليهم، فإقامة اخلالفة على منهاج النبوة ىو الذي سيحل ادلشكلة من جذورىا وىو احلل 

َا اإِلَماُا ُ نَّنٌة يَُتَقاَ ُل ِمْي َورَااِِو َويَُتتَتَّنَقى بِوِ »:  الفعال والدائم، قال رسول هللا .  صحيح مسلم«ِإ َّن

 !أيها الضباط الر ال الفرسان يف اجليش
إننا نعلم أن دمكم يغلي يف عروقكم من ىول ما تشهدونو من اضطهاد ومعاانة إلخوانكم ادلسلمني الروىينجا، ونعلم أنكم 
تدركون بكل وضوح أن قضية الروىينجا جيب أن حتل عن طريق الرد العسكري ادلناسب، وليس ابلتفاوض مع ىذه الدولة ادلارقة، 

ونعلم أن الذي جيعلكم مًتددين ىو الظن أبن ادلسمى ابجملتمع الدويل سيحل ادلشكلة، ورمبا خوفكم من الشيخة حسينة اليت 
ينبغي أال هتتموا ابلنظام الدويل أو الشيخة حسينة، . قيدتكم يف الثكنات العسكرية ومل تسمح لكم ابالستنفار للقتال إلنقاذ إخوتكم

َوَما َلُ ْم ََل  َتَقا ُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّن َواْلُمْسَتْضَ ِفنَي ِمَي الّرَِ اِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن ﴿: فأنتم ملزمون بطاعة هللا سبحانو وتعاىل القائل
إن احلالة  .﴾الَّنِذيَي يَتُقوُلوَن رَبَتَّنَنا َأْخرِْ َنا ِمْي َىِذِه اْلَقْريَِة الظَّناِلِِ َأْىُلَها َواْ َ ْل لََنا ِمْي َلُدْنَك َولِيًّا َواْ َ ْل لََنا ِمْي َلُدْنَك َنِصريًا

البائسة للمسلمني الروىينجا بال حول وال قوة ذلم إال اب تؤكد لنا مرارًا وتكرارًا كيف أصبحت دماء ادلسلمني رخيصة بعد غياب 
إن فرض نظام الدولة القومية . م1924الراعي الذي يرعى شئون ادلسلمني يف العامل اإلسالمي، دولة اخلالفة، وكان ذلك يف عام 

ادللعون والذي حنكم بو قصرًا جعل صراخ الروىينجا يصل إىل آذان صماء، وقد آن اآلن األوان ألحفاد دمحم بن قاسم منكم أن يهبوا 
ن تدركوه ىو أن القوة أبيديكم، وأن عليكم استغالذلا لإلطاحة ابلشيخة حسينة وتسليم أما نريد منكم . إلنقاذ ادلسلمني يف أراكان

السلطة حلزب التحرير إلقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة، وحينها سوف يقودكم اخلليفة إىل اجلهاد إلنقاذ إخوتكم الروىينجا 
كما أمر هللا سبحانو وتعاىل وحترير أراكان وإعادهتا حتت ظالل اخلالفة، وحذار من عدم االستجابة ذلذا النداء والعمل لنصرة 

ِإَلَّن ﴿ :ادلضطهدين يف أراكان، فإن يف ذلك خزايً يف احلياة الدنيا وسيكونون شهوًدا عليكم يوم القيامة، يقول هللا سبحانو وتعاىل
ُ َعَلى ُكلِّ َ ْ ٍء َقِديرٌ  ً ا َواَّللَّن رَُكْم َوََل َ ُضرُّسوُه َ يَتْ ْبُ ْم َعَذاً  َألِيًما َوَيْستَتْبِدْل قَتْوًما َ يَتْ علموا أنكم لستم وحدكم يف ا. ﴾ َتْنِفُروا يَُتَ ذِّ

ي العام للخالفة الراشدة، أىذا األمر، فشباب حزب التحرير يعملون بال كلل أو ملل يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي إلجياد الر
إىل جانب ذلك، فإن ىناك ضباطًا سللصني يف ىذه البلدان اإلسالمية، من . واألمة تنتظر بفارغ الصرب لقيام دولة اخلالفة العتيدة

ُ الَّنِذيَي آَمُنوا ِمْنُ ْم َوَعِمُلوا الصَّناِِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنَتَّنُهْم يف ﴿. الذين سينضمون إليكم مع األمة لكسر سالسل العلمانية َوَعَد اَّللَّن
لَنَتَّنُهْم ِمْي بَتْ ِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَتْ ُبُدوَنِِن ََل  اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّنِذيَي ِمْي قَتْبِلِهْم َولَُيَم َِّنيَّن ََلُْم ِدينَتُهُم الَّنِذي اْرَ َضى ََلُْم َولَيَتَبدِّ

ً ا َوَمْي َكَفَر بَتْ َد َذِلَك فَُ ولَِ َك ُىُم اْلَفاِسُقونَ  . ﴾ُيْ رُِكوَن ِ  َ يَتْ
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