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المسلمون في بورما (أركان)
احلمــد هلل وحــدال والصــسة والســس علـ مــن ا نــب بعــدال وبعــد :فهـ ا ةصــة حافلــة بــاملواة
الداميــة والحيــحيات وال ــدا ل والرغبــة يف احل ــاع عل ـ ال ـراح الروح ـ ألم ـة مــن امل ـ مننيل َو َج ـ َدت
ن سها حـني غـرة ودون مقـدمات أمـا ركـا مـن األحقـاد والحعصـل وا هـلل جتمعـ عنارـرا عامـا
بعد عا وجيس بعد جيل وةرنا بعد ةـرنل حـ كانـ املرحلـة اململمـة الـت اجحاهذـا هـ ا األمـة ـ
ضغط ااسحعمارل وأما فنون من ا ـرامم السـارية العبيبـة الـت ا تصـننعها يف العـادة غـري هَمـر مـن
املرض اجملاننيل واملصابني حباات رهيبة مزمنة من العصبية اخلنرة الرهيبة.
أما األمة الت ةاس ماةاس من األا واملحاعلل وةـدم ماةـدم مـن الحيـحيات ح ا ـا
عل تراثها الروح العميمل فه أمة املسلمني يف بورما (أركان).
ه ا الصورة اململمة الداكنة لحاريخ الصراع الدام بني املسـلمني الممـاويني – األركـانيني  -مـن
ناحيـةل وبـني ا اليـة البوةيـة مـن ناحيــة أيـر ل ليسـ مـن رـنعنا ــنل ولـي مـن غرضـها مـا يـري
الن البشرية الراضيةل لكن امل رخ ال ي يسع إىل تصوير احلقيقة والوةامعل ـ ضـو املوضـوعية
واحلياد العلم ل ا يسعه إا أن يسبل معاملها باألمانة السهمةل لك تـدر األجيـاا ايتيـة األبعـاد
الواةعيــة للمأســاة الــت عاثــها أكيــر مــن مليــون مــن املســلمنيل ومــا يـزاا يعيشــها أكيــر مــن ســبعمامة
أل منهم يف ةلل ا مهورية البورمية املعارـرة ااثـراكية (العسـكرية) لقـد سـقن متـات ايا
مــن الشــهدا من ـ بــدأت سلســلة امل ـ اب ل وتسحق ـ املشــاهد امل ملــة يف ةلــل بــسد بورمــال وإعــادة
احليــاة إىل الشــهدا أمــر مســححيلل وإةا كنــا راغبــني يف تســبيل احلقــامل ليجيــاا ا ديــدة النالعــةل
وللمتــات ــن انبهم ـ أمــامهم رــورة مــا حــدح يف بورمــال فيننــا ن ـ من إميانــا عميقــا ب عاليــة القــيم
الدينية الساميةل الت طاملا ميلها املسلمون يف العامل عامةل ويف بسد بورما يارة.
واملصاحل السياسية تروح وجت ل والعسةات بني الدوا تحغري بحغـري هـ ا املصـاحل الـت تيـغط يف
كيري من املناسـبات علـ منـابع احلقيقـةل ولكـن القلـم الـ ي يسـبل للحـاريخ والـ ي دـاوا أن يقـد
رورا ليحداحل عارية من الحمويه والحشويه والحيليلل ا يباىل أن يواجه ااسـحغرا والدهشـةل بـل
ح النقمة عند الكيريين ن غاب عنهم حقامل األثيا .
إن ما نسبل يف ه ا الكحيلل هو نقل أمني ودةيل خلسرة سريعة سـبلها ثـهود عـدوال بـل
سبلحها أةس غريبة الل ظ واملنب والدين واحليارة أييا.

ا كحبه حمايدون عارـروا محلـة مـن املـ اب واملواةـ الدمويـة

هنا ثهادات سنقدمها للقار
وامل ةية الرهيبة.
أمــا الدميقراطيــة انايهــا اإلنســاو ويرياذــا املنشــودةل واــا تســحهدفه مــن قيــل اان ـرا ومحايــة
السس العامل ل فح رض علينا أن نقوا احلقيقة وا ث غري احلقيقة.
يبق أن نقوال إنه مل يسبل لكاتل عريب أن تعرض ملوضوع مآس املسلمني يف بورما (أركان)
يف ضــو املعنيــات الحارايــة احلقيقيــةل أو حــاوا أن ينــاة أوضــاع هـ ا األمــة مــن املـ منني با ديــة
السهمة.
وإةا كنــا ةــد ايرنــا هـ ا املوضــوع بالـ اتل فيننــا نعحقــد أن مســتوليحنا كمســلمني هـ مســتولية
مشركةل ا تعر حبدود وا بحخو ل اللهـم غـري حـدود العقيـدة املشـركة (فـامل من للمـ من كالبنيـان
يشد بعيه بعيا(. ))0
واملهـم أن مـا نسـبله يف هـ ا الكحـا ل هـو مـا ميليـه علينـا إمياننـا املنصـ مـن الواجبـاتل ن ديـه
يف حدود ما نشعر به من الرغبة الصادةة يف ةوا احلقيقة.
عبد السبحان بن نور الدين المماوي
مكة املكرمة ثواا 0311هـ

(  ) 0رواا البخاري يف رحيحه يف با با تشبيك األرابع يف املسبد وغريا .014/0

محل الوقوع
تق ــع بورم ــا جغرافي ــا ث ــر البنغ ــاا وي ـداعل س ــاحلها يل ــيغ البنغ ــاا وا ــيط ا ن ــدي وجتاوره ــا
السيا والصني ومىن بور والبنغاا.
ومن الناحية الحاراية تعحم بورما من املعاةل املهم لإلسس يف ا ز الشـرة مـن ةـارة اسـيال وا
هال ح ااسحقسا تيم أكم عدد من السكان املسلمني.
املساحة 480.112 :ميل مربع.
تعداد السكان :سبعة عشر مليون نسمة (طبقا إلحصا ات عا .) 0283
الكيافة عل امليل املربع. 21.2 :
اللغة الرمسية :البوةية  %11مث ااجنليزية . %31
الديانة :البوةية  %29اإلسس  % 3املسيحية . %4
لمحة تاريخية
عدد المسلمين وطبقاتهم.
يبلغ عدد املسلمني يف بورما مليونا ونص املليون من يموع سـكااا البـالغ سـبعة عشـر مليونـا
تقريبــال أمــا األةليــة اإلســسمية الــت تحمحــع بكافــة احلقــو السياســية يف الــبسد كســامر امل ـواطنني فيبلــغ
مليونا عل وجه الحقريل (ه ا ةبل اسحقسا بورما عا .) 0221
واملسلمون يف بورما عل طبقات:
النبقة األوىل :مسلمو بورما الوطنيون من أرل العر ونسلهم اسحوطنوا من عا . 111
النبقة اليانية :مسلمو بورما الوطنيون من نسل اإليرانيني اسحوطنوا من عا  0912ميسدية.
النبقـة الياليـة :مسـلمو بورمـا الوطنيــون مـن نسـل الحاتـاريني (أو الركيــة) هـ ا أييـا مـن ةــدما
املسلمني يف بورما اسحوطنوا يف القرن اليالث عشر امليسدي.
النبقة الرابعة :مسلمو بورما من نسل الغوري (بحهان) واملغوا القدما يف بورما.
(ملحو ة) مسلمو املغوا هم من أتباع ملك ثـباع بـن ثـاهبان ا نـدي أيـو امللـك عـاملكري
توا عا  0881إىل واية (أركان) من بورما.
النبقــة اخلامســة :مســلمو بورمــا مــن نســل اــحلط مــن الصــني وا نــد واملسيــو نــالوا جنســية بورمــا
بعد اسحيناام.
النبقة السادسة :غري احلط من نسل ا نـديل إاـم مـن جتـار ا نـدل نـالوا جنسـية بورمـا بغـرض
الحبارةل وه ا النبقة كانوا يف الصـ األوا يف تقـدمي املزيـد مـن جهـودهم املاديـة واملعنويـة يف سـبيل

نش ــر العل ــم وأحك ــا ال ــدينل وه ــم ال ـ ين عمم ـوا الحعل ــيم اإلس ــسم ل وافححح ـوا امل ــدارم اإلس ــسمية
واملعاهد الدينية يف بورما جبميع أةنارها(.)4
ه ـ ا وكي ــري م ــن مس ــلم بورم ــا م ــن أر ــل (أراك ـ ) وم ــاهالوا يس ــحوطنون واي ــة (أرك ــان) وعلـ ـ
األيص يف املناطل الشمالية البعيدةل منه مخسمامة أل من املسلمني.
وأما نص املليون البـاة مـن يمـوع ا اليـة اإلسـسمية يف بورمـا فهـم يلـيط مـن مسـلم ا نـد
وباكسحان والصني اعحنقوا اإلسس واسحقروا يف ه ا الديار حمح مني جبنسياذم األرلية.
دخول اإلس ــالم في بورما
ديل اإلسس يف بورمـا يف القـرن اليـاو ا بـري عـن طريـل الحبـارة وفـا اإلسـس مـن العـر
والبحارة العربيةل بعد ديوا اإلسس إىل ماليزيا ومنها انحشر إىل باة ثرة اسيا.
وهنا اححماا اير :وهو أن اإلسس ديل بورما ةبل ةلك الوة ل وترجع رلة العر ببورمـا
إىل ما بعد مثانني عاما من بعية النب  -رل اهلل عليه وسلم  -كما ررح به األسحاة يليل الـرمحن
املرحو يف كحابه تاريخ بورما.

(  ) 4انمر كحا تاريخ بورما لصاحبه األسحاة يليل الرمحن املرحو األركاو .

انتشار اإلسالم في بورما بصفة سريعة
يف الق ــرن الس ــادم ا ب ــري انحش ــر اإلســس عل ـ س ــاحل بورم ــا يف (أكي ــا ل بســنيل م ـوملنيل
راجنــون) وعلـ أثــر ةلــك ةامـ سلســلة مــن األةنــار اإلســسمية املغنيــة ميــل البنغـاا وا نــد وسـواحل
اخلليغ من إيران والعرا وغري ةلك.
وةد ج ب الحبارة عددا ضخما من العر وال رم ومن مننقة اخلليغ العريب إىل بورما.
وبعد نكبة ثباع بن ثاهبان ا ندي عل يد أييه عـاملكري فـر ةمسـم كبـري مـن مسـلم ا نـد
إىل سواحل (أركان) من بورما واسحوطنوا هنا وغرسوا غرسا كبريا لإلسس ل وةد بقي ه ا املننقـة
من بورما ياضعة حلكم املسلمني إىل أوامل سنة  0808وةا باحلكم عدة ملو بورميونل وبقي
يف ح ــرو مس ــحمرة فيم ــا ب ــني املـ ـواطننيل س ــبلوا يس ــا بن ــوات فري ــدةل وكانـ ـ احل ــر بي ــنهم
سباال وما هاا الحاريخ د ظ أمسا ملو أركان (من بورمـا) اختـ وا مسحشـاريهم ووهرا هـم مـن بـني
املسلمنيل ح إن بعض ملو أركان تسموا بأمسا إسسميةل كما يوجد بعض ةنـع العملـة القدميـة
الت كان محداولة يف عهد أحد ه ا امللو نق مكحو باخلط العريب ا ميل عبارة.
كمــا كانـ نقــون النقــد األركــاو (البــورم ) يف عهــد ملــك باســوفهتيو املعــرو (بكلمــة ثــاا)
هك ا ل ويف عهد ملك (من بني) كان نقون النقد رامبة يف عهدا هك ا
سنة 613

سلطان جائكام
ال إله إال اهلل
إسالم
رسول
محمد
ديلهـا مـن سـواح العـر

دور سياح العرب في بورما
ل أتـ إليهـا
هار (ابن يرداهبه) بورمـا عـا  122ميسديـة وهـو أوا مـن
اهلل
من البصرة بعد مساعه أن ملك رمحه (بورمـا الحححانيـة) مالـك خلمسـني ألـ فيـل ويوجـد فيهـا امـل
غايل اليمن.
أمـا الزامـر اليـاو :فهـو ابـن سـليمان مـن سـواح العــر أييـا بـل هـو مـن يلـيغ فـارم أتـ بورمــا
عا  190وةاا ما ةاا األوا ميافا إىل ةلك أن ملك رمحه (بورما الحححانية) ةليل املعرو فيمـا
ب ــني دوا الع ــاملل إا أن الس ــلنة العس ــكرية أة ــو وأهي ــد م ــن معس ــكر الحل ــرو والكب ــر (كبـ ـرات)
والحيكنل واكحش بأن هنا مدينة رامر مـن سـكان أركـانل جلهـم مـن مسـلم العـر أرـحا
رناعة وجتارةل ومتحـد جتارذـا علـ طـوا السـاحل البـورم وا نـديل و ـم ةصـة مشـهورة يف اسـحينان
بورما.

الزامـر اليالـث :مــن سـياح العـر هــو ابـن ال قيـه أتـ مـن يلـيغ فــارم عـا  213وةــاا إن يف
ا نــد مقاطعــة امسهــا رمحــه (بورمــا الحححانيــة) الواةعــة علـ ســاحل البحــرل يلبـأ الحبــار إليهــا لغــرض
الن ع الكيري والرب العميم يف الحبارةل لكن اإلةامة فيها مهددة باخلنر لنشر الناعون فيها ان ا .
وةــد اســحمرت مدينــة اإلســس يف ســاحل بورمــا يف النمــو وااهدهــار حـ أوامــل القــرن الســادم
عشـرل إىل أن باغحهــا المتكنرييـونل ومزةوهــا ثـر ــز ل وجـرت فيمــا بيـنهم حــرو ل ويف اييـر هـز
المتكنرييون باسحعانة املسلمني املسحوطنني يف املعسكر األركاو.
ويف عــا ســنة  0809هــاجم المتكنرييــون مدينــة (ميوهــانغ) عارــمة أركــان الســابقةل ف ـ حبوا
واسـحبعدوا مــا ثــا ــم مـن ســكااال وبعــد ثسثــة أعـوا سـنة  0801اســحقر املقــا يف جزيــرة رامــر
و(كيوكحو) وغريمها من مدن مقاطعة أركان (بورما).

خدمات المسلمين في بورما:
لقد يد املسلمون يف بورما بسدهم بإيسص يف كل عصور الحاريخل وسامهوا إىل حد كبري يف
مجيع معار احلرية الت ياضها الوطنيون ضد ااسحعمار الميناو.
والت حصل بورما بسببها علـ اسـحقس ا الحـا عـا  0221ومل يـن مسـلمو بورمـا إيـواام
املس ــلمني يف كاف ــة األةن ــارل فق ــد نار ــروهم وعي ــدوا ةي ــاياهم يف مجيـ ـع املناس ــباتل ويف راجن ــون
عارــمة بورمــا تحعــاىل ــو الســما م ـآةن مخســني مســبدال كمــا يوجــد الــا ثــسح مــدارم إســسمية
عليا :منها (جامعة دارالعلو تانبوي) برماسة العسمة امل حممود بن داود هاثـم راجنـون املمـاهريل
وهو مدير اجمللة الشهرية (ا مود راجنون) باللغة األردويةل وا ختلو من املساجد واملدارم اإلسـسمية
األهلية مدينة مـن املـدن ا امـةل وا ةريـة مـن القـر الصـغرية والكبـريةل بـل كانـ املـدارم اإلسـسمية
منحشرة يف كافة أ ا البسدل حيث كان ماثية بن قات املسلمني وتمعـاذمل مـع اسـحمرار الدراسـة
باللغة العربية واألردوية .
وس ــكان مسـ ــلم بورمـ ــا حمـ ــافمون عل ـ ـ أدا الصـ ــلوات اخلم ـ ـ ومحمسـ ــكون بحعـ ــاليم الـ ــدين
اإلســسم ل وكــان هنــا عــدد مــن ا معيــات اإلســسمية أثــهرها (مجعيــة العلمــا بورمــا) و (يــدا
اإلسس بورما) و (أركـان مسـلم ايسوسيشـن) وكـان هنـا املعاهـد الدينيـة وا وامـع األهليـةل وتـدرم
فيها احل العلو اإلسسمية باللغة العربيةل وكـان عـدد النـس محبـاوها عـن مخسـني ألـ طالـلل
كان هنا عدد من اجملست اإلسسمية وا رامد وت صيلها ما يل :

أحدها :الرفيل يف راجنون باللغة األردوية.
ثانيها :ال ارو يف راجنون باللغة األردوية.
ثاليها :بورما مسلم يف راجنون باللغة األردوية.
رابعها :ثري يف راجنون باللغة األردوية.
يامسها :نيوام يف راجنون باللغة البورمية.
سادسها :ا مود يف راجنون باللغة األردوية.
أما ا رامد فه :
دور جديد يف راجنون باللغة األردوية اديرية العسمة حممد إبراهيم املماهري.
البسغ يف راجنون باللغة األردوية اديرية العسمة حسن ثاا راجنوو.
بداية اضطهاد المسلمين في بورما قبل الحرب العالمية الثانية
بع ــد هزمي ــة المتكنريي ــني يف واي ــة (أرك ــان) ط ــل البوةي ــون ينمم ــون مح ــست ااض ــنهاد ض ــد
املسلمني عل ثكل احلرو الصليبية من نصل وال وسلل عل طريقة حديية.
وعنــدما دان ـ ــم مجيــع الــبسد أي ـ وا ينبقــون نمــا الســخرة بــني امل ـواطنني إة ــموام عل ـ
العمــل وحراث ـة األرض ودفــع الي ـرامل الباهمــة الــت ا طاةــة ــم الــال باإلضــافة إىل مــن ثــركاذم
ااححكارية حل متلك األراض الزراعية وتسخريها ليهايل ل سححهـال وةـد جلـل هـ ا النمـا ال قـر
املدةع للسكانل وكان كل ينـوة يحخـ ها البوةيـون أو يحخـ ها املسـحعمرون مـن عمـاا المينـانيني
تس ــحهد إيـ ـرا الس ــكان املس ــلمني األرـ ــليني م ــن أراض ـ ـ اب ــامهم وأجـ ــدادهم وت ــدمري ه ــويحهم
الوطنيةل وجعل مقاطعة أركان من بورمـا مننقـة بوةيـة يالصـةل وعنـدما ةامـ (وهارة أوسـو) بالغـ
يف ااجحهاد إليـرا مسـلم بورمـا عمومـا ومسـلم أركـان علـ اخلصـوصل مـن أراضـيهم ومسـقط
رؤوســهم أيــا اإلحصــاميات عــا 0221ميسديــة لكــن األمــة املســلمة مــا مسحـ ــم أن تســن هـ ا
القوانني إليراجهم عن الوطنل بااححبـا الحـا والحصـوي البـالغ لـد احلكومـة المينانيـة القاممـة
يف بورما ان ا .
وبعد مغادرة احلكومة المينانية بورمال أجمت احلكومة عل ال ـور متـات األلـو مـن مسـلم
بورمــا علـ تــر منــاه مل فهــاجروا إىل البلــدان اجملــاورةل وماهالـ تقــو الســلنات البورميــة عــن طريــل
اإلرهــا واملصــادرة واليــغطل وا تنس ـ األمــة املســلمة يف أركــان عمليــات الحهبــري اليــخمة الــت
ن ها البوةيون من عا  0221إىل عا 0224

حملة االضطهاد في أثناء الحرب العالمية الثانية
تشكيل حزب التهكن في بورما للقضاء على اإلسالم
ةبل بد احلر العاملية اليانية أس البوةيون املنممات السياسية لنلل احلرية الكاملـةل اةحـدا
حبز الححرير ا ندي (كانغرم) ومنها (حز الحهكن) وهو حز ال حنةل واملنممة امل سدة حامية
الحشدد والململ راعية اإلمث والعدوان عل األمة اإلسسميةل يقـاا ـا يف اارـنسح احلاضـر (ذكـن
فارت ) وكان بانيها األريل وامل سـ األوا معحنـل البوةيـة (اوذمـا الـوجن ) ورفاةـه ومجـاهري البوةيـةل
وكان من رفقامه الزعيم األعمم حـام الحشـدد وا ـور (غلـون أوسـو) وهـو ال ـامز يف منصـل الوكالـة
يف ا اكمات البورمية من بداية األمرل ح بلغ مرتبحه رمي الوهرا تدر يا عا سنة . 0221
(انـدين
وةبل بد احلر العاملية اليانية بص حه رمي الوهرا البورميةل سن ةـوانني رمسيـة عـر
دراميو فاليس ) يعين الحدبري إليرا األجانلل ويارة ا نود من أرض بورما.
و ه ا احليلة أي ت حلكات ا ندوسيني واملدراسيني ةبل هر احلر العاملية اليانيـةل وكيـري
من أبنا ا ندوم واملدراسـيني ةحلـوا دون أمـوا م وأن سـهم يف بورمـا ال وةانيـةل لكـن يف ةلـك الوةـ
كان واية أركان (بورما الحححانية) حم و ة من تلك ال حنةل ألن الشعل البوةي من سـكان أركـان
كانوا بعيدين عن السياسةل لكن بعد هر احلر العاملية اليانية يف أراض بورمال أرسـل ةامـد الـحهكن
(أومتــا الــوجن ) رجــاا احلــز إىل وايــة (أركــان) ليــبلغهم ريكــهل ويشــيع اســحهدافه الشــعل البــوةي
من سكان أركان.
مث بعــد بـ ا ا هــود الكبــريةل أسسـ املنممــات البوةيــة ا ديــدة السـرية يف ضـواح (أكيــا )
عــا ســنة  0224وانيــم ه ـ ا ال حنــة إىل املعســكر البــورم ل ـ هعامــة مســر (أوثــوكهامن)
احلاكم لواية (أركان) بالنيابة.
وبـ ا ا هــود لنيــل مـرا الــحهكنل هعيمــان أركانيــان أحــدمها (ســاهن ــا) مــن الشــعل البــورم ل
وثانيهمــا (فهــو كهــامن) وايحــري بص ـ حه مســلمال أمــا ثــاو ال ـ كر فمــا اســحح مســلما بســبل طلبــه
الرياســة والو ــام احلكوميــةل ح ـ طأطــأ رأســه ـ النمــا امل ســد البــوةيل وكــان هدفــه جــس
املسلمني من أرض أركان.
قرارات حزب التهكن.
ةبل هر ال ساد وبد امل اب الدامية واجملـاهر الرهيبـةل أةـا حـز الـحهكن جلسـة ي ي ـةل ورتـل
القرارات الحالية:
أ  /جنود الحهكن ينقسمون إىل ثسثة أةسا .

 – 0ال و األوا أرحا البناد (رام ل).
 – 4ال و الياو :أرحا اخلناجر.
 – 3ال و اليالث :أرحا الرماح والعص .
 /ةامـد العســكر األعمــم يكــون (بــوج ســنبو أونــغ) ونامبــه (م نــغ ثــويا) و (ذــون ااونــغ
بوغل ) لكن تصدر أوامر احلملة وا بو عل املسلمني من املركز الرميس ال ي يرأسـه (سـاهن ـا)
يف مجيع األحواا واألمكنةل ونامبه (الو كهامن) وهو مسلم.
هد القرارات ما يل :
أ  /حصوا اسحقسا واية أركان (من بورما) اال ة لإلجنليز وموافقة لليابان.
 /إيرا األجانل من أرض بورما يارة األحزا املسلمةل أينما كان وحييما وجدت.
جـ  /إحراه حلكات املسلمنيل وتوهيعها عل الشعل البوةي.
حاكم بورما المسيحي غادر بورما إلى الهند
يف تــاريخ  43ديســمم عــا  0220ملــا أســقن الســلنات ا ويــة اليابانيــة القنابــل اليقيلــة يف
مدينة راجنون عارـمة بورمـال غـادر حـاكم بورمـا املسـيح (راجنـون) واسـحقر يف ا نـد (إنـديا) و ـوا
عند مغادرته بورمال بل مجيع دوامـر احلكومـة للزعمـا البـوةينيل حـ إن مدينـة (أكيـا ) وهـ ايـر
وايــات بورمــا القريبــة مــن حــدود باكســحان الشــرةيةل كــان يف هـ ا املدينــة نامــل احلــاكم األعلـ مــن
الشعل البوةي املعرو بـ(أوثوكهامن) فبعله احلاكم األعل لواية (أكيا ) عنـد مغـادرة أكيـا
احلاكم املسيح (الكمشز) أركان .
فلم ــا ت ــوىل (أوث ــوكهامن) عل ـ واي ــة (أكي ــا ) م ــن دون أي ـة مزامح ــةل فرحـ ـ ب ــه العام ــة م ــن
الشــعل البــوةيل وهعم ــا الــحهكن يرج ـوا م ــن أمكنــحهم بعــد أن دي ــل الي ـوار الغابــات الكيي ــة يف
جبـاا أركـانل وكــانوا اح ـني يف مقامـات يهولــة يف عهـد ااسـحعمار المينــاول هـ ا ومـن املعلــو أن
أعيــا حــز الــحهكن كلهــم مــن أثــقيا القــو وم ســدون يف األرض وس ـ احوهال ومــن ثــديدي
القســوة علـ املســلمنيل وهـ ا املـ كورات كلهــا قق ـ يف معــرض الوجــود ومنصــة الشــهودل بإعانــة
احلــاكم البــورم القــامم بأعمــاا وايــة أكيــا مســر (أوثــوكهامن) فاســحوىل ه ـ ا الشــرةمة الباغيــة
الكافرة امل سدة عل مدينة (أكيا ) ونواحيهال فسم األركـانيون ةلـك ال ريـل (حكومـة الحهـايون)
أي حكومة األثقيا امل سدين.
مدينة ممبيا كانت مركز الفساد

ومنها انتشرت المفاسد والمذابح

إن (مدينة بيا) واةعة عل ميني (ار ليمو) وه مركز الحبارة بني (ساندوي و أكيـا ) وكـان
يحمركــز فيهــا م ســدو الــحهكن وحاميــهل وهعمــا احلــز أكيــرهم يســكنون فيهــال ويقيمــون ا لســات
اخل ية بني أعيا الحهكنل وإن رميسهم األعمم وةامدهم (بريسر مسرساهن ا) والزعما البـارهين
مي ــل (نن ــدا م ــاا أومت ــه) و (بينه ــأ س ــيها) وســنبو أون ــغ) (ومون ــغ ثــويا) و (مون ــغ الوكه ــامن كم ــان
مسلم) كلهم من سكان مدينة بيا(.)3
أول ما بدأ في سلسلة الفساد واغتصاب أموال المسلمين

من مدينة ممبيا
وحارل املوضوع بعد إسقاط القنابل يف مدينة (أكيا ) عارمة (أركان) يف  48ديسمم عا
 0224يــو اخلمــي ل جــرت عمليــات الغصــل علـ أمحعــة املســلمنيل يف ســو (ةــيم) وكــان هـ ا
السو حلتا بأنواع من األةمشة اليمينة واألثيا ال ايرة وال هل وال ية واجملـوهرات الغاليـةل وغـري
ةلك من ةيامر املأكواتل واملنحوجات ا لية يف البسد.
ومـا ميـ مــن الــزمن ســاعحان إا والســو رـار ياليــا مـن األمـواا واألمحعــةل وكــان يف مجاعــة
الغار ــبني أعي ــا ال ــحهكن وجن ــودال وعام ــة الش ــبان الب ــوةيني ح ـ نس ــاؤهم ور ــبياام اث ــركوا يف
ااغحصا والسلل والنهل.
وك لك اغحصبوا أسوا مدينة ( بيا) يف  41و  41مـارم عـا سـنة  0224وكـ لك أسـوا
مدينة (نونا كهايل) ومدينة (مونغبوي) ومدينة (فامنغ مرنغ).
وهكـ ـ ا اغحص ــبوا أم ـ ـواا املس ــلمني حبماي ــة (ح ــز ال ــحهكن) وبرعايحه ــال وم ــاهاا املس ــلمون يف
الححسـر والح كــرل ألاــم علمـوا بــاليقني أن هــدفهم لــي هــو اغحصــا األمـواا وحيــاهة األمحعــةل بــل
هم يف غاية العن لس ك دما املسلمنيل من همن طويل وأيا بعيدة.
بعد ذهاب األموال التحق الخطر على أنفس المسلمين
اجحمع املسلمون يف دار األسحاة يليل الرمحن ادينة ( بيـا) وتشـاوروا يف احل ـاع علـ أن سـهم
والــدفاع عنهــال فأثب ـ الق ـرار بــأن ا ــرم الكبــري يعلــل بــدارا اقــا عــاال ويرســل إىل أطـرا القــر
اإلسسمية جواسي من الشبان املسلمنيل فإةا أحسوا خبنر ا بو عل املسـلمنيل ييـر ا ـرم
بقوة ك محـع الرجـاا والشـبان للـدفاع الـوةتل ويسـحخد الشـبان يف الـدفاع عـن أن سـهمل وهكـ ا

(  ) 3انمر كربس أركان لصاحبه األسحاة يليل الرمحن املرحو ص .01

اسحمر مجيع املسلمني يف حمل واحدل ةر دار األسحاة يليل الـرمحنل رـاحل كحـا كـربس أركـان
(.)2
مث بعد ةلك ار ل ةوافل املسلمني ي يةل إىل مدينة (أكيا ) وةحا فوةحال ح رارت القر
اإلسسمية اننقـة ( بيـا) أكيـر مـن ثسمثامـة منـزا ياليـة عـن أن ـ املسـلمنيل مث دمـرت ثـر تـدمريل
ويربـ ـ املس ــاجد وامل ــدارم اإلس ــسمية أسـ ـوأ يـ ـرا ل وتبعحه ــا الس ــلنات البورمي ــة لن ــرد الس ــكان
املســلمني مــن أركــان وإي ـراجهم منهــال وااســحيس عل ـ أمسكهــمل وةــد جــا يف الحقريــر أن (حــز
الحهكن) اسحوىل علـ كافـة األراضـ الـت ميلكهـا مسـلموا أركـانل وبعـد ةلـك حرمـ علـ املـواطنني
األركانيني إةامة أي بنا أو غري ةلكل كما اسحول سلنات ااححسا عل أكير من مخسة اا
هكحار يف نواح (أكيا ) و(مرو هونغ) وةام بإسكان عامست بوةية فيها.
توجه أنظار التهكن إلى المناطق األخرى
بعــد إجــس املســلمني مــن (مننقــة بيــا) توجــه أعيــا الــحهكن إىل املنــاطل األيــر الــت فيهــا
ن وة املسلمني وكيرذم بالنسبة إىل (مننقة بيا) وه ا املناطل ه :
(م بونل ميو هانغل فاكحول كيوكحو).
فق ــد أجريـ ـ فيه ــا عملي ــات ااغحص ــا ألمـ ـواا املس ــلمني علن ــا يف األسـ ـوا ل وابـ ـ بي ــوت
املسلمني وااهن األره اليخمة الت ميحلكها املسلمون.
المجازر الدموية ضد المسلمين
عل ــم باليــبط بأن ـه م ــن أواي ــر م ــارم ع ــا ســنة  0224إىل نص ـ م ــايو ع ــا س ــنة 0224
اسحمرت عمليات القحل والنهل وهحك أعراض النسا املسـلمات بصـ ة عني ـة يف وايـة أركـان (مـن
بورمــا) وكــان أعيــا (حــز الــحهكن) أكيــر عــددا مــن رجــاا س ـواكن الباديــة بالنســبة إىل املــدنينيل
واحلــاا أن تســعني يف املتــة مــنهم سـ احونل يريــدون ال ســاد بقحــل املســلمني بعــد اغحصــا أم ـوا مل
وهحك أعراض نسامهم.
أمـا ةريـة (لم َمـع) الـت كــان فيهـا دور املسـلمني أكيــر مـن أل ــنيل وةريـة(ثـنبيل ) كــان فيهـا بيــوت
املسلمني أكير من أل بي ل فهـددهم وأرهـبهم مـن أوا وهلـةل لكـ ارجـوا مـن بيـوذم ويغادروهـا
بدون أية مزامحةل وك لك مننقة (م بون) يف ضواحيها أكـم القـر ايـل (را ثـنغل فنكهـا) يف
ن ـواح مدينــة (كيوكحــول الــار فــارال برغوافــارال ثــويحل ل جنــدا فيــدال متــحم فــارا) مــن أكــم القــر
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اإلســسميةل ويف كلهــا حمــست املســلمني أكيــر وأهيــد مــن أل ــنيل والشــعل البــوةي اــا مــن مســاع
أمسا تلك املننقة وه ا القر ل ةبل احلر العاملية اليانيةل ألن فيها ن ـوة املسـلمنيل وهـم أكيـر مـن
غريهمل وا يقر من المـن أن السـ احني مـن الشـعل البـوةي وأعيـا الـحهكن ميكـنهم أن يقحلعـوا
تلــك املــدن اإلســسمية وةـراهم اجملــاورةل ألن هـ ا األمــاكن كان ـ تزلــزا ةلــو البــوةيني مــن الشــبان
البارهين ال ين يسكنون فيها.
لكن القوات احلكوميـة والسـلنات البوليسـية سـاعدت الـحهكن علـ إجـس املسـلمني مـن تلـك
املن ــاطلل حـ ـ أعن ــاهم احل ــاكم الب ــوةي (أوث ــو كه ــامن) الـ ـ ي جعل ــه احل ــاكم األعلـ ـ يف واي ــة
(أكيا ) عند مغادرذا احلاكم املسيح الميناو بورما اجتا إىل ثرة البنغاا (ا ند)
وأم ــا أف ـ ـوا (ك ـ ـرين) ال ـ ـ ين هـ ــم م ــن الص ـ ـ األوا يف احلكومـ ــة البورمي ــة سـ ــلموا إىل أعي ــا
(الحهكن) والشبان البوةيني أسلححهم احلربية من البنـاد والررارـات وغـري ةلـك بعـدد كبـريل ومـن
ناحيــة أيــر أرســل (أوثــوكهامن احلــاكم األعل ـ يف وايــة أركــان) بالســر إىل تلــك األح ـزا عــددا
كبـريا مــن البنــاد والقنابـل اليدويـة وغريمهــال وا ــدير بالـ كر أن احلـاكم البــوةي (أوثــوكهامن) بعــث
إىل تلك املناطل سلنات البولي ل ةبل ثن الغارات علـ املسـلمنيل لغـرض ايحنـا البنـاد الـت
كان ـ يف حــوهة املســلمني بري ـيص مــن عهــد ااســحعمار المينــاول فأي ـ وا بــأمر احلــاكم األعل ـ
ا ديد (أوثوكهامن) تلك األسلحة من أيد املسلمني باحليلة امل كورة.
واخلسرـة :مل يبـل بأيــدي املسـلمني مـن األســلحة اخلنـرية سـو اخلنــاجر والرمـاح والعصـ ل ــا
ا يعد سسحا يف ه ا األيا كما ا ا .
العدوان على المسلمين
أردر رمي حز الحهكن (مسر ساهن ـا) ونامبـه (الوكهـامن) و (الـوجن بنياسـيها) وغـريهم
من هعما الحهكن وةواد ا نودل حكم القحـل واإلغـارة علـ املسـلمنيل وملـا قـل هـ ا احلكـم وثـاع
فيمــا بــني الس ـ احني مــن الشــعل البــوةيل اجحمع ـوا عل ـ القيــا عل ـ املســلمني وإح ـرا بيــوذمل
فاننلل البوةيون يقحلون وي حبون.
يف  08ابري ــل ع ــا  0224وة ــع يف مدين ــة (ث ــنبيل ) ةح ــاا عنيـ ـ ب ــني املس ــلمني والب ــوةيني
بأسلححهم البسينة امل كورة ان ا من العص والرماح واخلناجرل وراح ضحية العدوان مـا ا يقـل عـن

أل ــني مــن املســلمني()9ل فأةيم ـ فيهــا اجملــاهر وامل ـ اب ل وةحل ـ أهلهــا وأحرة ـ بيوذــا عل ـ وجــه
س ــاكنيهال وداس ـوا األط ــاا ـ أرجله ــمل وايحن ـ ال حي ــات املس ــلمات الع ي ــاتل وانحهك ـ
حــرمحهن ا ـرأ مــن ابــامهن وأهواجهــنل وميل ـ بالولــدان األبريــا أثــنع متييــلل وعلقهــا عل ـ رؤوم
النع ـانل وأعمل ـ يــد الحــدمري والححريــل يف منحه ـ القســوة مــن غــري عاط ــة إنســانيةل وايــر األمــر
أيـ ت ميــاا (اــر ليمــو) تعلوهــا احلمــرة مــن دمــا الشــهدا ل كمــا أيـ ت أرض (الشــنبيل ) بــاحلمرة
باجن ا دما املسلمني إليهال وأبق احلمرة كصورة الش ل األمحر بأفل الشنبيل ل وحمسذا رـارت
رمادال وأربح جيث القحل أكواما.
وك ـ لك وةــع القحــاا بالقري ـة املســلمة اخلالصــة العميمــة املعروفــة بـ ـ(لم ـ َـمع) حيــث ةهــل ضــحية
املـ اب الــت دبرهــا البوةيــون مــا يقــر مــن ثسثــة اا مســلمل ويف ه ـ ا املدينــة بعــد ا بــو عليهــا
دافع املسلمون عـن أن سـهم يف بـاد األمـرل لكـن املسـلمني لـي ـم مـن السـسح اخلنـري واات
احلر ا ديدة القوية كما تقد ل غري احلناجر والرماح والعص ل وه ا ا تعد أسلحة حربية بالنسبة
إىل البناد والقنابل وغري ةلك الت تحوفر بأيدي الك ـرةل وايـر األمـر هـر املسـلمون مـن عـ االمل
وأي ـ وا اح ــون يف غاب ــات كيي ــة م ــن األث ــبار اإلس ــحوامية اليــخمةل وألق ـ النس ــا بأي ــديهن يف
البحر والنهر ح ا ا عل حرمحهنل وبق يف املدينة بعـض الشـيوخ واألط ـاا فـ حبهم البوةيـون ةبـ
النعا ل وميلوا جبيث القحل وارتكبوا الكيري من ال مامع.
حـادثـة تـيـنـفـو
ا ا ـ علـ القــرا أن (وايـة أركــان) مـن بورمــا ا يوجـد فيهــا وسـامل املوارــست مـن الســيارة
والقنار و وهال ألن واية (أركان) حماطة باألاار ا ارية ب يل ا باا الشاهقةل ووسيلة املوارست
بني املقامات هـ الـزوار البخاريـة واملراكـل والقـوار الشـراعية املصـنوعةل واملحعصـبون مـن الشـعل
البــوةي حرة ـوا الس ـ ن والق ـوار الــت تســحخد للنقــل مــن مقــا إىل ايــرل بــدون علــم املســلمني يف
املكان املعرو بـ(تينغو) وهو املررد لعبور النهر من مننقة ( بيـا) إىل مدينـة (أكيـا ) وغريهـا مـن
املنــاطل األيــر الــت فيهــا ن ــوة املســلمنيل فلمــا ورــل القوافــل الــت جن ـ مــن القحــل وال ـ ب إىل
(مننقة بيا) مقا (تينغو) واجحمعوا مجلة واحدة اقا واحدل حارـرهم السـ احون مـن البـوةيني مث
جعلــوهم رـ وفا علـ ثــاط النهــر فـ حبوا الشــبان مــن املســلمني ةبـ النعــا ل وةحلــوهم كمـا يقحــل
البَـقلل مث أي وا من النسا ما وجدوا مـن الـ هل وال يـةل بعـد انحهـا حرمـة املسـلمات الع ي ـات
(  ) 9انمر كحا (كربس أركان) ص .42

اــرأ مــن أهواجهــنل مث ةحلــوهن وألقــوهن يف النهــرل حـ امحــرت ميــاا (اــر ليمــو) بــدما الشــهدا ل
وثوهدت هنا رؤوم وأةرع مقنوعةل وجيث مشوهة.
واحلقيقــة أن جيــل ااســحقسا مــن املســلمني يف (أركــان) أتعـ جيــل يف تــاريخ بورمــا اإلســسمية
عل اإلطس ل وراح ضحية ه ا العدوان ما ا يقل عن مخسة عشر أل مسلم.
مـذابـح أفـق
يف كل مننقة من وايـة (أركـان) وةعـ م حبـةل بـل إن عمليـات القحـل والحـدمري ةـد تكـررت يف
كل مدينة وح وةريةل وا دير بال كر أن (درة أفل ( ))0هو النريل النويـل يف سلسـلة جبـاا ميتـوا
النويلةل وأما عرضه فس يقل عن سحني ميس وهو طريل جبل يبحد من مننقة (كيوكحـو) وينحهـ
اننقة (راسيدنغ) وبينهما ةر رغرية للك ـرةل ـ غابـات كيي مـة األثـبار العاليـة اليـخمةل وملـا
علــم املحعصــبون مــن الشــعل البــوةي عــن ه ـ ا النريــل أةــاموا احلراســة بــاألفوا املســلحة مــن رجــاا
الــحهكن وس ـ اح البــوةيني عل ـ رأم النريــل م ــن ا انــل الغ ــريبل ونصــبوا الكم ــني للقي ــا عل ـ
املسلمني ا اربني ال ين جنوا مـن العـ ا والقحـلل مـن منـاطل ثـرة (أكيـا ) إىل املنـاطل الـت فيهـا
عـدد كيـري مـن املسـلمني وهـ مننقـة (بوسـيدنغ) ومننقـة (منغـدو) وملـا ورـل ةوافـل املسـلمني إىل
رأم النريــل مــن جانــل ثــرة الــدرةل ةــا البوةيــون بــأهم دور يف القحــل والنهــل وا حــك وااعحــدا
عل املسلمنيل وأضـا األسـحاة يليـل الـرمحن املرحـو ةـامس :ا يقـل ثـهدا هـ ا الـدرة عـن عشـرة
اا مسلمل يشهد به رؤوسـهم املقنوعـة وجيـيهم املشـوهة وعمـامهم الباليـة الرميمـةل وكانـ هـ ا
ه ـ البدايــة لسلس ـلة ا تكــاد تنحه ـ مــن امل ـ اب الــت دبرهــا البوةيــون وأعيــا الــحهكن عل ـ مــرا
ومسمع من رجاا الدولة البوةيةل ومن مييلهم يف ا ي والشرطة.
مجـزرة (فنكها) و (راى شـنغ)
بعد اسحتصاا القر اإلسسمية اننقة ( بيا) ومداا ا امةل ويارـة مدينـة (ثـنبل ) و (لمـ َـمع)
امل كورتانل توجه أفوا الحهكن إىل مننقة (م بون) الواةعة يف ا نو الشرة من أكيـا ل ف ـ
تلك املننقة مدينة (فنكها) و (را ثنغ) من أكم املدن اإلسسميةل وكل مدينة منهمـا تحكـون مـن
مخســة اا بي ـ مســلمل عــدا بيــوت الك ــرة مــن البــوةينيل وتلــك املننقــة بســبل وةوعهــا ب ـ يل
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سلسلة ا باال فإن أراضيها يصبة حاهة راحلة للزراعةل بـل متـوا مجيـع سـكااال ويرهـل البوةيـون
يف عهد ااسحعمار الميناو من سكان تلك املدن اإلسسميةل لكيرذم وةوذم.
وةد جا يف كحا (كربس أركان) ما يل :
ف ــديل (الق ـوات الحهكني ــة) م ــع الشــبان الب ــوةيني إىل امل ــدن امل ـ كورة أع ــسا بع ــدد هام ــل م ــن
البنــاد واملــدافعل ف ححـوا ن ـريان املــدافع علـ أهلهــال وةــد اســحعد املســلمون أحســن اســحعداد للــدفاع
عــن أن ســهم ح ـ اجحمعــوا يف مدينــة واحــدةل وح ــروا اخلنــاد حــوا املدينــةل وأةــا الشــبان اواةــع
اخلنرل ودجبوا اا تيسـر مـن البنـاد املصـنوعة واخلنـاجر النويلـة والرمـاح ا ـددة والعصـ اليخينـهل
وأضا أييا :إن البناد احلربية القوية بأيد الكافرين ا ت ثر ايدان املعار ل ويقاا :إن ثخصا
واحــدا مــن رـ و املســلمني علـ رــورة العــامل الــديين الـ ي يقحــد بــه يف املـ هلل كــان يحبــوا
أمــا رـ و املســلمنيل وا ي ــح فــم بنــاد الك ــار أمــا هـ ا الصــنيعةل وا يحبــادر إىل الـ هن مــن
كس ال ريقني إا أاا كرامةل أو سحر اافه الك ـار بأهيـد مـن الكرامـةل مث حـاوا الك ـار أيـ ا حيـا
لينــالوا مقصــودهم منــهل فأي ـ وا إىل موضــع ايــرل وثــدوا بعنقــه احلبــارة الكبــرية مث ألقــوا يف النهــر
ا اري حيال مث بعد ةلك فحح أفواا بناد الك ـار وأطلقـ ررارـها الناريـة علـ دور املسـلمني
فأحرةحهال وأربح املدينحان امل كورتان أعسا يف ساعة واحدة رمادال وجيث القحل أكواما.
والبيــوت الــت دمرذــا الق ـوات البوةيــة مــن حــز الــحهكن والشــبان مــن الشــعل البــوةي عــددها
أربعــة اي بي ـ عل ـ وجــه الحقريــل يف املــدينحني امل ـ كورتني فقــطل كمــا دمــرت يف ن ـ املــدينحني
أكير من مخسني مسبدا وعشرين مدرسة إسـسمية ومسحشـ يات أهليـةل مث ةبيـوا علـ العديـد مـن
ال حيــات املس ــلمات وانحهك ـوا حرم ـاذنل وم ــن تق ــد م ــن الش ــبان املس ــلمني ليق ــاومهم ح ا ــا عل ـ
رــيانة ك ـرامحهن وأعراضــهن ةه ــل ضــحية الرر ــاصل وهاتــان امل ــدينحان بنمافحهمــا وأناة ــة مبانيهم ــا
وتوسيع ثوارعهما ةد أربححا مدين املـوت والبشـاعة والـدمارل ويـحخن هم املـوت مـن كـل مكـانل
وتسحقهم أثباح ا رمية القاسية الرهيبةل وكل ه ا ر واحلاا أن البقية الباةية مـن فلـوا املسـلمني
ا ـاربني مــن بيــوذم ينحشــرون اح ــني يف غابــات كيي ــةل وهـم الـ ين جنـوا ويقــار عــددهم مــن عشــرة
أا مســلمل كــانوا يعيشــون يف هــاتني املــدينحنيل مــع أن عـدد ســكااما يقــدر بعشـرين ألـ مســلم
علـ وجــه الحقريـلل وهـ ا ا ـاربون مــا بلغـوا انحهـ مقصــودهم إىل مننقـة (بوسـيدنغ) و (منغــدو)
ألن البوةيني مل يسمحوا م أن يهربوا بأن سهمل إا ال ين ايحـاروا ا ـر عـن طريـل البحـر ةـد جنـوا
م ــن الع ـ ا املك ــررل فور ــلوا إىل املن ــاطل ال ــت فيه ــا ع ــدد املس ــلمني بكي ــرة كمننق ــة (بوس ـيدنغ) و
(منغدو).

العدوان على المسلمين بمنطقة كيوكتو
جتددت ال ـ وال سـاد يف أوامـل ابريـل عـا  0224فقامـ املـ اب الرهيبـة وخبارـة يف مننقـة
(كيوكحو) عل ض ا (ار كسدن) حيث يعي البوةيـون واملسـلمون جنبـا إىل جنـلل وكـ لك يف
مناطل مروهونغل وفاكحول وثوك يول وساندؤي (.)8
وا ــدير بال ـ كر أن مجاعــات البــوةيني ةــد ةام ـ بــأهم دور يف اإلعحــدا عل ـ املســلمني ال ـ ين
كانوا اوروام يف العـي والسـكن واارتـزا ل وةـد بلغـ فمـامعهم الـ روة يف جانـل ضـ ا (اـر
كسدن) و م فيها ن وة وكيرة وةوةل ونسبة املسـلمني يف مننقـة (كيوكحـو)  %91ومـن سـكان هـ ا
املننقــة ثــخص مــن العلمــا البــارهين بــالعلو الكونيــة وهــو األســحاة هيــن العابــدين يب إىي ()B-A
وه ـو م ــع وفــور علم ــه وغ ـزارة بص ـريته اي ــادين ا اض ـرات م ــا اســحخد الح ــدابري احلس ــنة لل ــدفاع ع ــن
أن ســهم ب ــل اعحم ــد هــو ومجي ــع أميالــه م ــن العلم ــا عل ـ الوع ــد وامليي ــا ال ـ ي فيم ــا ب ــني مس ــلم
(كيوكحو) وبني (أونغ هامن وي) وه ا الرجل من البارهين بحلك املننقة وكان مبحعيا و يس يف المملـان
البــورم يف عهــد ااســحعمار اإلجنليــزيل واســاعدذم إيــاا يف مقابلــة مــع ثــخص ايــر مــن الشــعل
البــوةيل وثــاو ال ـ كر وهــو ك ـ لك مــن البــارهين مــع الحعصــل ضــد املســلمنيل وهـ ا اليــاو ملـا ااــز
اقابلــة (أونــغ هيــن و ) رــار عــدوا ملس ـلم (كيوكحــو) فاثــعل ن ـريان اانحقــا يف املســلمنيل وال ـ ا
الغـ ــرض الححـ ــل ه ــو ورفق ـ ـاؤا بعسـ ــاكر الـ ــحهكن والش ــبان ال ـ ـ ين يريـ ــدون ال سـ ــاد وةح ـ ـاا املسـ ــلمني
وإي ـراجهم مــن الــبسدل وةــد عرف ـ عــن البــوةيني ةســوذم ومهبيــحهم من ـ ةــرونل وبــدأت حمــاواذم
اإلجرامية حينما أعلن ااجنليز عزمهم عل تر بورمال وأمهلوا احل ـاع علـ األمـن عـن سـابل إرـرار
وتصميمل يف الوة ال ي كان فيه البوةيون مدجبني بالسسحل واملسلمون حمرومون منه.
واندفع البوةيون يرددون ثعارهم الوحيد يف هحافاذم املحكررة (املوت للمسلمني) ةهـل ابـاؤهم
اإلجنليــز وجــا اباؤنــا اليابــان ه ـ ا املقالــة يكررهــا البوةيــون يف هحافــاذم بوايــة (أركــان) عنــد مغــادرة
اإلنكليز بورما.
وعنـ ــدما علم ـ ـ الـ ــحهكن أن (أونـ ــغ هام ـ ــن و ) أي ـ ـ االح ـ ـزا عل ـ ـ احل ـ ــاع عل ـ ـ املس ـ ــلمني
ويعصــمهم عــن ال ســاد والبسيــال نــاد هعمــا الــحهكن وعلـ رأســهم (أوثــوكهامن) احلــاكم األعلـ
(  ) 8انمر كحا (كربس أركان) لصاحبه يليل الرمحن .

بوايــة (أكيــا ) للحأهــل واانحقــا والححــال مــع الشــبان البــوةيني وس ـ احهم مث اننلق ـوا يف أوامــل
ابريل عا  0224بااسحعداد الحا عل مقاومة املسلمني ح رمي حـز الـحهكن (مسـر سـاهن
ا) طلل أن جتمع أفوا الحهكن بعدد كبري وجـم غ ـري مـن مننقـة ( بيـا) و(مروهونـغ) و(كيوكحـو)
فبدؤا من نواح مدينة (كيوكحو) ي حبون املسلمني ودرةون بيوذم ويغحصبون حلكاذم.
مذابح (بهار فاره) و (خندل)
ديل القوات الحهكنية يف أوا يو مـن اعحـدامها اننقـة (كيوكحـو) لقريـة (الارفـارا) علـ حـني
غ لــة مــن أهلهــا فأةام ـ فيهــا اجملــاهرل وةحل ـ أهلهــا وأحرة ـ البيــوت عل ـ وجــه ســاكنيهال وكــان
جنـود الــحهكن والكرينيـون ةــد بــالغوا يف تقحيـل املســلمنيل وأمـا الـ ين ع علــيهم القـبض مــن املســلمني
فقد جردوهم من اللبام وعاملوهم اا يند لسماعه جبني اإلنسانيةل وكان جنود الحهكن والشـبان
البوةيون يلعبون مـع املسـلمات أمـا ابـامهن وأهواجهـن املقيـدين بالسسسـلل حـ هلكـ الكيـريات
مـنهنل وأيـ وا كيـريا مـن املشــايخ والعلمــا وجـردوهم مــن ثيــاالمل وألقـوهم يف احل ــرل وســكبوا عليهـا
ر ـ ام البن ـزين فأحرة ـ مجيعــا اــن فيهــال وا يقــل عــدد مــا ةهــل ضــحية ه ـ ا العــدوان عــن ثسثــة
اا من األن الميتةل وكان األيا كأيا احلشرل ثغل فيها كل إنسـان بن سـهل وا سـيما بعـد
أن انــدلق – أي ســبق  -عش ـرات األلــو مــن الس ـ احني عل ـ كــل أةن ــار املدينــةل تش ــردهم
رغبة يف املقاومةل بأحقاد يف القلو ونزوات جنسية عارمة.
حـ األ ثـغل عــن ط لهــال واأل عــن هوجحــهل وا ــار عــن جــارال وكــان كــل إنســان ينلـل
النبـاة يسحقـه رعـل القاتـلل ومتــز أعصـابه أحـس اي ـة مــدمرةل وحـاص املسـلمون حيصـة الصــيد
أمــا الص ــامد ال ـ ي أغل ــل ك ــل املناف ـ جتاه ــهل وراحــو ي ك ــرون بس ــرعة فيم ــا ــل أن ي علــوال ه ـل
يقاتلون ؟ وااةا يقاتلون؟ وهل يسحسلمون؟
والروح عزيزة كرميـة علـ رـاحبهال فايحـاروا اللبـو إىل مدينـة (ينـدا) الـت هـ مدينـة عميمـة
ةدمية يسكن فيها مسلموا الروحانيـة (القدميـة) مـن عهـد ةـدمي وأاـم يف هعـم أن سـهم أن البـوةيني ا
تحعرض لقحا م وتشريدهم عن البسد.
لكن البوةي مل يسم م حـ بـدأ القحـاا يف (ينـدا) بـأفمع رـورة وأثـنع ثـكلل وإةا كـان
ه ا السجتون من البقية الباةية ةد أنق وا أن سهم من موت حمحمل فـإام مل ينقـ وا بيـوذم وأمـوا م
الت تركوها يف أحيا املدينة.
وة ــاا األس ــحاة مم ــر أمح ــد أرك ــاو يف كحاب ــه (د ارك ــان مس ــلم) ملحقن ــا م ــن بع ــض ا رام ــد
ااجنليزية الت نشرت يف أيا احلر العاملية اليانية ملراسلها اخلاصل ما يل :

إ ن الص ــورة ال ــت رمسه ــا الي ــباط المين ــانيون واخل ـ ـما العس ــكريون للم حب ــة ا اري ــة يف مننق ــة
(كيوكحو) ه أفمع بأل مرة من كل الصورة الت ثهدذا احلر العاملية اليانية.
البوةيـون يســريون مجاعــات ــو احلــر ل إاــم يسحأرـلون منــاطل ثــرة أكيــا مــن املســلمنيل
إاــم ي ـ حبون املتــات مــنهم يف كــل يــو ل ويرغمــون ايا مــنهم علـ مغــادرة الــبسد إىل الغــر ل مث
درةــون دورهــم ومســاكنهمل وةــد نمم ـ عمليــات ااعح ــدا مــن ةمبَ ـل أكــم هعمــا الــحهكنل وب ــدأ
بحن ي ـ ها بدةــة فامقــة جــز ا فبــز ال وإةا كــان ا ــدو ةــد عــاد إىل بعــض املــدن والقــر اإلســسمية يف
مناطل (م بون) و ( بيا) وغريمها ميس فمـا ميـ مـن األيـا إا وةـد يلـ املـدينحان املـ كورتان
متاما من املسلمني.
وأمـا ةريــة (الــار فــارا) وةريــة (ينــدا) مــن أكــم املــدن اإلســسمية اننقــة (كيوكحــو) ةــد أرــبححا
مدين املوت والـدمارل لقـد كانحـا تغنيهمـا سـحل كيي ـة تغـ يها النـريان الـت تشـحعل هنـا وهنـا يف
عشرات أو متات من األمكنـةل وأمـا كـل حريـل تقـ مجاعـات مـن البـوةيني ةـد اثـرع السـيو
أو محل ـ ـ احلن ــل أو نقل ـ ـ هي ـ ـ المافـ ــنيل وتلق ـ ـ ف ــو دور املسـ ــلمني ال ــت أيسهـ ــا أرـ ــحاالا
م عورينل يحخن هم املوت من كل مكانل وتسحقهم أثباح ا رمية القاسية الرهيبة.
وييــي رــاحل (ك ـربس أركــان) ةــامس :لقــد اسح مر ـل وفقــدت مننقــة (كيوكحــو) يف اايــة
األســبوع املاض ـ ل فــأيما بعــض مــن اخل ـما املعســكرين ال ـ ين ثــاهدوا يــسا رحسذــم أكيــر مــن
مخسني ةرية عل وجـه الحقريـل تشـحعل فيهـا النـريانل وةـد احمـوا أن عصـابات البـوةيني تحبمـع يف
هياكل عبادذا ةبل ااننس يف غارذـا الدمويـة املـدمرةل ويف فقـرة أيـر ييـي ةـامس :إن المـاملني
من حز الحهكن والشبان البـوةيني اسحأرـلوا القـر ااسـسمية بعـد امل اب ـ الرهيبـة يف (الارفـارا) و
(ينــدا) و (مهــامىن) و (فكحــوىل) و (ثــويحل ) و (برغ ـوا فــارا) و (ميــو تينــغ) و (أمبــار ) و
(فيدا) و (أفل) و (ةاض فارا) و (روانيه بـارا) و (ذن سـاالارا) و (سـادينه بـارا) و(مينـغ كنـغ) و
(فهولبــار ) و (تنــغ تنــغ بــارا) وغريهــا ف ـ كــل ةريــة مــن القــر امل ـ كورة وةعـ م ـ اب ويــاهر بــل
عمليــات القحــل والحــدمري وحــوداح هحــك األعـراض والملــم وااعحــدا كيــري وكيــريل وت ننــوا يف الحمييــل
با يث وإحرا البيـوت ومنـاردة الشـيوخ والنسـا واألط ـاال وكانـ بنـون احلبـاىل تبقـر باخلنـاجرل
أمــا األط ــاا فيق ـ الــم إىل أعل ـ مث يهبنــون إىل األرض لينغــرم يف بنــن كــل مــنهم ينبــر مــن
يناجر البوةيني.
ةبل أن نر مدينة (كيوكحو) نسبل الصور السريعة الحالية:

أ  /كـان البوةيــون يف ةمـة ثــورذم الوحشــية يأيـ ون الن ــل املســلم ويرفعونـه يف ا ـوا مث يحلقونــه
يف بننه باخلنبر.
 /كان ـ رةبــة املســلم اليــحية تقنــعل مث يوضــع عليهــا الزي ـ املغل ـ في ــور الــد وتنــح ض
ا ية كأاا ترةص رةصة امل بوحل بينما ذحز أردا ا سد يف رةصة ضاحكة مرحة.
جـ  /كانـ أعـراض النسـا ذحـك أمـا أةـارالن مـن الرجـاال مث ـر ةـحلهنل ومـا يـزاا البـوةي
يع السبايا منهن ح يأيت دور الرجاا فيسةون ححوفهم.
وةــد أكــد رــاحل (كـربس أركــان) أنــه ةــد ســقط بعــدوان حــز الــحهكن مــن الشــعل البــوةي
يسا ثهر ابريل عا  0224يف (مننقة كيوكحـو) فقـط مخسـون ألـ مسـلم ومسـلمةل كمـا سـقط
يــسا ســحة أو ســبعة أســابيع مــاا يقــل عــن مخســني أل ـ مســلم ومســلمةل يف مننقــة (م ـ بــون
و بيــا) وحــدمهال مث اسحأرــلوا املــدن اإلســسمية وةراهــا مــن ثــرة أكيــا عل ـ ض ـ ا (اــر ليمــو
وكسدن) إىل املناطل ا نوبية الغربية من واية (ثوك يو) وأرـبح مخسـة منـاطل مـن وايـة أكيـا
يالية من كل مسلم يسا ثهري مارم وابريل عا . 0224
وأمــا مننق ــة (ف ــاكحو) فم ــن ةراه ــا املس ــلمة الش ــهرية (س ــاندامة) و (ميورك ــل) و (ةي ــىن فران ــغ) و
(كــامن فران ــغ) و (ث ـ ىل فران ــغ) و (ذــوين ب ــارا) وغريهــا م ــن الق ــر املس ــلمة الروحاني ــةل ة ــد ه ــاجر
املســلمون منهــال وترك ـوا الــبسد اجتــني إىل مدينــة (أكيــا ) ألن ة ـوات الحهكنيــة والشــبان البــوةيني
اننق ــة (ف ــاكحو) أي ـ وا م ــن املس ــلمني مق ــدارا كب ـريا م ــن ال ـ هل وال ي ــة وةنع ــان املواث ـ ل إا أن
بعيهم يلصـوا أن سـهم مـن ال حنـة والـدمارل فحمكنـوا مـن ال ـرار بسـهولةل لكـن أحرةـ بيـوذم بعـد
مغادرذم منهال وبدلوا القر اإلسسمية بقر بوةيةل ةبل تسلط اليابانيني القادمني من أعل بورمـال
مث امحدت النريان عم الواية إىل ما جاورها من املناطل والبسد.
ملحو ــة:أمــا وايــة أكيــا فححكــون مــن مثانيــة منــاطل واســعة هـ  :األوىل :مننقــة مـ بــون:
األغلبية فيها بوةيون.
اليانية :مننقة مروهونغ ل األغلبية فيها بوةيون.
اليالية :مننقة فاكحو ل األغلبية فيها بوةيون.
الرابعة :مننقة بيا ل األغلبية فيها بوةيون.
اخلامسة :مننقة كيوكحول األغلبية فيها بوةيون.
السادسة :راسيدنغ ل املسلمون فيها أةلية.
السابعة :بوسيدنغل األغلبية فيها مسلمون.

اليامنة :منغدول الكل فيها مسلمون.
اشـتعال نيران الفساد في منطقتي (راسيدنغ) و (بوسيدنغ)
يف أواير ابريل عـا  0224اجحمـع حـز الـحهكن والشـبان البوةيـون بعـدد متـات األلـو يف
نـواح (راسـيدنغ وبوسـيدنغ) وأرهبـوا املســلمني مث أجــموهم علـ تــر منــاه مل واســحمروا علـ هـ ا
العمليــة م ــع معاض ــدة الق ـوات البورمي ــة ع ــن طري ــل اإلره ــا واملص ــادرة والي ـغطل وا تنس ـ األم ــة
املسلمة يف (أركان) عمليات الحهبري الـت ن ـ ذا املنممـة الحهكنيـة والسـ احون مـن الشـعل البـوةي
يف مننقة راسيدنغ وبوسيدنغل وا ينسون ما راحبها من أعماا القحل الوحشـية واإلرهـا ل وإبـادة
البشر با ملةل وانحها احلقو اإلنسانية.
مث تعرض املسلمون جملاهر مجاعية رهيبةل يف أواير ثهر ابريل عـا  0224مل دصـل ـا ثـبيه
يف بلد من بلدان العامل.
ف ـ أوامــل مــايو ســنة  0224أرســل حــز الــحهكن أف ـوا الــحهكن والك ـرين لحخريــل مننقــة
راس ـيدنغل فل ـم تســم ليمــة املســلمة بــاخلرو وا ــرو منهــال بــل ةحل ـحهم ةحــل اخل ـرا والــنعم بعــد
نقلهــم إىل ثــاط اــر مــايول مث ألق ـوا الــم يف ةعــر النهــر ح ـ امحــرت ميــاا اــر مــايو بــد ثــهدا
راسيدنغل وةيل :مل يبل من مدينة راسيدنغ إا ثسثة مـن املسـلمنيل ةـد ايح ـوا فيمـا بـني القحلـ الـت
رارت يف طر املدينة أكوامال مث احرةوا كيريا من بيوت املسلمني وهدموا غريها عل أرحاالا.
(لينكوائن)
إن هـ ا القريــة يف مننقــة (راسـيدنغ) كان ـ مشــهورة بشــباعة ســكااا مــن الشــبان املســلمنيل
وملا هبم عليهم العدو دافع املسلمون بالبندةية الواحدة إىل نص اليو ل مث بعـد ةلـك بسـبل ن ـاة
ال ـ يرية ثــر كــأم الشــهادة كيــري مــن الشــبان املســلمنيل مث أةام ـ أف ـوا الــحهكن م ـ اب رهيبــة
وأعماا وحشـيةل حـ اسـحبي كـل بيـ واـل كـل ثـ ل واعحـد علـ كـل امـرأة ثـري ةل وأيـ وا
كيريا من الرجاا الكبار وأثرا القو ل مث جردوهم من ثياالم وألقوهم يف احل ـر واخلنـاد ل ووضـعوا
عل ــيهم الشــو ل مث س ــاروا عل ــيهم بأح ـ يحهمل ومل يــنغ م ــن الحع ـ يل أح ــدل ح ـ األط ــاا الص ــغار
ركلــوهم بــأرجلهم وداســوهم بأح ـ يحهم اــرأ مــن أبــويهمل ومــات الكيــريون مــنهم جوعــا وعنشــال
وكيــري مــن النســا وال حيــات املســلمات ســباهن جنــود الــحهكن وسـ احوا البــوةينيل وأمســكوهن ةه ـرا
وجمال وانحهكوا أعراضهن فو األرضل أما أبامهن وأهواجهن .
(فرائن كهون)

وأمـا أرـحا هـ ا القريــة فقـد حـاولوا ا ـرو بــالزوار والسـ ن إىل مدينـة (أكيـا ) عارــمة
(أركــان) ألن هـ ا القريــة حماطــة ايــاا النهــرل وهـ جزيــرة رــغرية ا يحصــل أحــد جوانبهــا بــالمل وةــد
غ ــادروا القري ــة يف ليل ــة مملم ــةل لك ــن اطل ــع عل ــيهم بع ــض جواس ــي (ال ــحهكن) وأور ــلوا اخل ــم إىل
مركزهمل فنصبوا الكمني يف موضع ياص إلهس س ن املسلمنيل وملا ةرب س ن املهاجرين رموها
بالرراص ح أغرةوا الس ن والقوار ان فيها من ركا املسلمنيل وهكـ ا أرـب مسـلموا (فـرامن
كهون) ضحايا اإلغرا وما بق منهم ن واحدةل وكلهم ماتوا غرةا يف النهر ا اري.

(موزائي) و (آنك فرانغ)
أمــا جزيــريت (مــوهام وانــك فرانــغ) فــديل فيهمــا أح ـزا الــحهكن والس ـ احون مــن الشــعل
البوةيل فأي وا يف الحقحيل والحـ بي مـن غـري عاط ـة إنسـانيةل فكانـ فحنـة عميـا ل أثـعل البوةيـون
نريااـال فقـد ثــوهد عـدد كبـري مــن النسـا بـني أفـراد هـ ا العصـابات املســلمةل وهـن دملـن ا ـرا ل
وةد اةرفوا الن أبشع ا راممل وةحلوا األبريا وميلوا جبييهمل ومل ي رةوا بني أجنام اليحايا من نسـا
وأط اا وثيوخ وثبان.
وكــان يف إحــد ا زيــرتني ثــخص بــاره مــن املســلمني معــرو باســم (ةاضـ كااســان) وابنــه
املوسو بعبد الرمحن أبره منهل وكان هعما احلكومة يف عهد ااسحعمار اإلجنليزي يوافقهما يف مجيـع
األمور بكل حاال لكيرة أعوانـه وغـزارة علومـه (العلـو احلاضـرة) ولحبربحـه السياسـية فيمـا بـني رجـاا
احلكومــة وأعيــا املنممــاتل وةلــك الشــخص البــاره ملــا أحـ أنــه حمــاط بــه بـني سـ اح البــوةيني
وأحزا الحهكنل أراد اللبو إىل مدينة (أكيا ) ح ا ا عل ن سه وأهله  -وهو أييا من أغنيـا
مســلم راس ـيدنغ ا يعدلــه أحــد مــن ســكان راس ـيدنغ مســلما كــان أو بوةيــا  -فاخت ـ س ـ ينة كبــرية
ةات البادبان فميها باحلاجات اليرورية من املأكوات واملشـروبات وركبهـا هـو وأهلـه وكـانوا أكيـر
من أربعني ثخصال مث سارت الس ينة بنهر (مايو) اجتا إىل مدينة (أكيا ) لكن أحزا الـحهكن
والشــبان البــوةينيل مــا مسحـوا ــم بــال رار بــل تعقبــوهم حـ إاــا ملــا ورــل إىل وســط املرحلــة ثــنوا
الغــارات عل ـ الس ـ ينة فأي ـ ومها (ةاض ـ كااس ــان وعبــدالرمحن) ور ــلبومها يف رم ــاحل وتركومه ــا يف
العرا همانال مث ايرجوا أهله من الس ينة ف حبوا بعيهم وتركوا ايـرين مـنهمل وكـ لك أةامـ اجملـاهر
الدموية وامل اب الرهيبة وال يامع الشنيعة من هحك أعراض نسا املسلماتل وكانـ هـ ا السلسـلة
ا تكاد تنحه ل بل جرت امل اب بالقر اإلسسمية بشكل عنيـ يف مننقـة راسـيدنغ جبانـل غـريب

ار مايو ميل ةرية (سراكمانغ) و (مايوتيك) و (كودي ثنغ) و (راجه بيـل) و (كيانـدنغ) وغريهـال
لكن األكير من سكان تلك القر متكنوا من ال رار إىل مننقة (بوسـيدنغ) و(منغـدو) ألن البـوةيني
وأحزا الحهكن اازموا ببعض املدن اإلسسمية وةراها ايل (سـندي فرانـغ) و (كهواسـنغ) و(روانغيـة
دنغ) وغريها من مننقة (بوسيدنغ).
هجوم البوذيين على المسلمين بمنطقة منغدو الجنوبية (سربسته)
بعــد إيــس أرض مننقــة (راس ـيدنغ) مــن املســلمني هبــم البوةيــون عل ـ الســاحل الغــريب مــن
مننقــة منغــدو ا نوبيــة املعروفــة (اننقــة سربسـحه) وه ـ ا املننقــة مــن أركــان الشــمالية واةعــة بســاحل
يلــيغ البنغــاال وأراضــيها يصــبة ـ جبــاا مــايو الشــاهقةل وتحكــون ه ـ ا املننقــة مــن أكيــر مــن
ثسثني ةرية غالبيحها ةـر إسـسميةل ويف وسـنها مدينـة (أنـدانغ) وهـ مدينـة رـغرية أنيقـةل ثـوارعها
نمي ة وبيوذا مجيلةل يط بكل واحدة منها حديقة مليتة بالنباتات اإلسحوامية .
وكانـ فيهــا دامــرة احلكومــة ومركــز الشــرطةل وباإلضــافة إىل ةلــك بعيـ حكومـة (أوثــوكهامن)
مـن مدينـة (أكيـا ) السـلنات البوليسـية بعـدد هامـل إىل مدينـة (أنـدانغ) والقـوات احلكوميـة تحبـادا
ايرا م ــع علم ــا الب ــوةيني والرج ــاا الب ــارهين م ــن الش ــعل الب ــوةيل حـ ـ اني ــم كي ــري م ــن الش ــبان
البوةيني مع القوات البورمية والسلنات البوليسية يف ه ا املدينةل وأما عدد البوةيني وإن كانوا ةلـيس
بالنسبة إىل املسلمني إا أام اسحأجروا رجاا من مننقـة (راسـيدنغ) ومحلـوهم علـ ةحـاا املسـلمنيل
مث أي وا يف ااهدياد يف اليغط واإلرها .
وا ــدير باملسحم ــة :أنـ ـه ك ــان يف تل ــك املدين ــة م ــن مجاع ــة املس ــلمنيل ث ــا ب ــاره يف مي ــدان
السياس ــة وه ــو األس ــحاة (إرث ــاد) وك ــان ر ــاحل و ي ــة يف وهارة الحعل ــيم البورمي ــةل فإن ــه بإحساس ــه
الـدةيل وثــعورا الصـحي اســحخد الحـدابري للــدفاع عـن أن ســهمل فشـكل منممــة فوريـةل ولقـن درم
الش ـباعة وا ـرأة احيــر م ــن الشــبانل ونمــم ر ـ و الشــبان للحــدريل العســكري ي يــة اوض ــع
ياصل حبيث ا يدر رجاا احلكومة القامم باألعماا يف تلك املننقة.
ومن ناحية أير  :بعد فرار كبار اليباط وةامد العسكر من السـلنات المينانيـة مـن مدينـة
(أكيا ) فر أفوا ا ند املسلمةل الت كان مسحخدمة يف احلر العامليـة اليانيـة عـم سـاحل يلـيغ
البنغاا إىل (مننقة منغدو ا نوبيـة) فحـمع بعيـهم للمسـلمني مـن سـكان سربسـحهل بالبنـاد احلربيـة
والرثاثــات ا ديــدة الــت دملهــا وة ـ ال ـرارل ويف ةلــك املوةــع ا ينس ـ مســلموا سربســحه يدمــة
األسحاة إرثاد.

معركة أندانغ في أواسط ابريل عام 1491م
معركة (أندانغ) تعد من أعن املعار الت ياضها مسلموا سربسحه يف ه ا احلر ل إة هح
القوات البورمية اشاركة س اح البوةيني جتـاا مدينـة (أنـدانغ) بقـوة هاملـةل ومـن ا ـدير بالـ كر :أن
ة ـوات العــدو حاول ـ كي ـريا ط ـواا أيــا احلــر أن جتحــاه ا ــست املســلمة وح ـواري املننقــةل إا أن
القـوات املســلمة مل تســم ــا أن تحقــد وا ةيــد ثــعرةل وةــد كــان العــدو دبــر مكامــد هاملــة يف هـ ا
املعركةل إا أن اجملاهدين األبرار حنموا مكامدهمل ولقنوهم درسا اضنروا إىل ال رار بحدابري عاجلة.
مث بعد توة يسريل حاول القوات البورمية العمل للهر وال رارل مث جتمع سكان املدينـة مـن
جبـاا مـايو املوديـة إىل (درة)
الشعل البوةي رجاا ونسا وأط اا ايدان ةي أثبار كيي ةل
(راجة بيل) لكن الشبان املسلمني مل يسمحوا ـم بالحقـد علـ جـي املسـلمنيل واختـ ت املكـامن
بالنريل يسري فيه ا اربون من البوةينيل فوارلوا بالق ام من تلك املكامن حـ ثـغل الك ـار عـن
أن سهمل وح األ عن ولدها واأل عن هوجحهل وايح وا منحشرين يف الغابات والوديـان مـن جبـاا
مايو.
وا ــدير بال ـ كر :أن الق ـوات احلكوميــة والســلنات البوليســية ملــا ورــل رجا ــا ـ ا ب ــاا
الشاهقة واألثبار املورةة الكيي ةل ولو مدبرين (بدرة) (راجة بيل) و (ساؤنغ فرانـغ) حـ ـأوا إىل
القر الكافرة املحسرقة ملننقة ثرة (راسيدنغ).
وإن ال ين ةحلوا من جنود بورما مع الشبان البوةيني ورجاا املدينـة يف معركـة (أنـدانغ) هـم مامحـا
ثخصل بينما ال ين نالوا الشهادة ثسثة أثخاص من مجاعة املسلمني.
ولــيعلم أن اانحصــارات ال ـ حققحهــا املنممــة اإلســسميةل كان ـ ب يــل مــن اهلل تبــار وتعــاىل
وتأييــدا ونصــرا ورعايحــه وعنايحــهل وةــد كان ـ نســبة املقــاتلني فيهــا عشــرة مقابــل املامــهل وةــد ةــاا اهلل
تعاىل( :كم من فتة ةليلة غلب فتة كيرية بإةن اهلل(.))1
عودة المجازر الدموية بمنطقة سربسته بعد هزيمة العدو
في المرة األولى
ةاا هعما البوةيني ورؤساؤهم (احلر سباا) ملا أرا الشعل البـوةي مـا أرـابه يف معركـة
(أنــدانغ) اجحمــع مــن بق ـ مــن أث ـرافهم مــع أعيــا الــحهكن وس ـ اح البــوةيني اننقــة راس ـيدنغل
فقالوا إن املسلمني يف مننقة سربسحه ةد وترونا وةحلوا ييارنال وإنا رضينا أن نر كرامم أموالنـا فيهـا
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اســحعدادا حلــر اانحقــا مــع مســلم سربســحهل وةــد رضـ بـ لك كــل مــن الشــبان البــوةيني ورجــاا
الــحهكنل فبمعـوا لـ لك الرجــاال فــاجحمع مــن الكــافرين السجتــني اقــا (سـراكمانغ) أل ــا ثــخصل
ومعهم من جنود الحهكن أكير من أل نيل وير معهـم مجاعـات مـن األعـرا ل وسـكان الباديـة مـن
الشعل البوةي والكومني والكرين.
وا ــدير بال ـ كر :إن ة ـوات املنممــة اإلســسمية مــن ثــبان مســلم سربســحهل بعــد معركــة انــدانغ
األوىل ار ل ـوا مس ــلحني إىل (مايوتي ــك) إليص ــاا (احل ــا حمم ــد إمساعي ــل) ال ـ ي وع ــد ب ــه (س ــلنان
حممــود أكيــايب) بــأن يســاعد مســلم سربســحه بالبنــاد احلربيــة والرثاثــات الــت حصــل عليهــا مــن
أف ـوا ا نــد املســلمة عنــد مغــادرذم مدينــة (أكيــا ) ف ـارين ومنهــزمني مــن احلــر ال ـت وةع ـ مــع
اليابان.
ومن ناحية أير  :أن القوات املسلحة من أحزا الحهكن وس اح البوةيني انحهزوا ميـل هـ ا
ال ررــةل فلمــا علم ـوا أن مننقــة سربســحه عاريــة مــن الشــبان وياليــة عــن رجــاا احلــر ل ـ هاالم إىل
املهمــة املـ كورة أعــسال ثــن الغــارات عل ـ القــر اإلســسمية بحلــك املننقــةل وأاــم ابــرد ديــو م
القر األمامية أطلقوا الررارات علـ أهلهـال فأةامـ فيهـا اجملـاهر وةحلـ أهلهـا وأحرةـ البيـوت
عل ـ وجــه ســاكنيهال وداس ـ الشــيوخ واليــع ا واملرض ـ ـ أرجلهــمل وبقــرت باخلنــاجر بنــون
احلبــاىلل وأمــا األط ــاا فقـ ف الــم إىل أعل ـ مث ملــا يهبنــون إىل األرض ينغــرم يف بنــوام ينــاجر
البوةينيل وهـ ا ال ـ مل تبـل ومل تـ رل وكانـ هنـا رؤوم وأةرع مقنوعـةل وهنـا جيـث مشـوهةل
والروام الكريهـة تـزكم األنـو يف كـل مكـان مـن مدينـة وةريـةل لكـن ا مـاهري مـن سـكان املسـلمني
متكنـوا مــن ال ـرار إىل مدينــة (مرانكلـوا) الــت هـ أةـر مدينــة مــن مننقــة سربســحه (انغــدو ا نوبيــة)
واسحشهد فيهـا العـامل الربـاو والعـار بـاهلل ثـهيد امللـةل موانـا أبـو سـعيد نـور الـدين عبـد ا بـار بـن
واع ــظ ال ـدين ب ــن عل ـ  -رمح ــه اهلل تع ــاىل  -ال ـ ي ك ــان أله ــل سربس ــحه املرج ــع الع ــا واخل ــاص يف
مهم ــات ال ــدين وإر ــسح الن ــومل واينسـ ـ مس ــلموا سربس ــحه يدمح ــه العلمي ــة والديني ــة إىل ةي ــا
الساعةل اللهم اجعله من ال رحني اا اتاا اهلل.
معركة بوسيدنغ
وةد سبل أن مدينة (بوسيدنغ) أرـبح عارـمة أركـان بعـد إسـقاط القنابـل اليابانيـة يف مدينـة
(أكيــا ) ح ـ إن دوامــر احلكومــة ودفاترهــا ومكاتبهــا كلهــا انحقل ـ إىل مدينــة (بوس ـيدنغ) وك ـ لك

الحبـار مـن مدينــة (أكيـا ) نقلـوا مجيـع أمحعــحهم و حلكـاذم املنقولــة مـن مدينــة (أكيـا ) إىل مدينــة
(بوسيدنغ) فبوسيدنغ رارت مركزا ليسلحة احلربية ا املة والبناد واملدافع وغريها.
وطلل حز الـحهكن اجحمـاع أفواجـه مـع الشـبان البـوةيني يف مدينـة (بوسـيدنغ) وسـاعدهم يف
تن ي ـ ة ـراراذم العدوانيــة رجــاا الدولــة والســلنات البوليســية ضــد املســلمنيل ومــن ناحيــة أيــر أن
احلـاكم البـوةي (أوثـوكهامن) أرسـل رجـاا الشـرطة والقـوات العسـكرية مـن مدينـة (أكيـا ) ملقاومـة
املسلمني ومساعدة البوةيني  -عل اانحدا  -بالبواير والزوار الديانية.
مع العلم أن األسلحة الت أعدت ملعركة أركان الشمالية كان م ل ـة مـن عشـرات األلـو مـن
البنــاد والرثاثــات واملــدافع واألســلحة اخل ي ــة املسممــة حلــرو العصــابات يف جبــاا أركــانل ومــن
كميـة كبــرية مـن املهمــات والـ يامرل وهـ ا عـدا كميــة كبـرية مــن األسـلحة والـ يامر الـت اديــرت يف
مننقة ( بيا)  -وعددها عشـرة اا مـن البنـاد والرثاثـات  -ويف ثـرة أكيـا متهيـدا لنقلهـا
إىل مدينة (بوسيدنغ) و (منغـدو) ألن هـاتني املننقحـني فيهمـا ن ـوة وكيـرة وةـوة للمسـلمنيل كمـا هـو
املش ــهودل ب ــل احلقيق ــة أن ع ــدد س ــكان املس ــلمني اننق ــة (بوس ـيدنغ)  %29ويف مننق ــة (منغ ــدو)
. %22
لـ لك أعــدت ةـوات العــدو مقــدارا هــامس مــن األســلحة واملهمــات والـ يامر اسحتصــاا هــاتني
املننقحني.
وم ــن أعب ــل امل ارة ــات أن هـ ـ ا املدين ــة (بوسـ ـيدنغ) كان ـ ـ يف الوة ـ ـ ن س ــه مه ــو أفت ــدة
املحعصبني من البوةيني وأحزا الحهكنل وكانوا يهبنون إليها من كـل فـغ عميـل ويسـعون إليهـا حبيـا
عــن عمــل عــدواو علـ املســلمنيل وثــاع بــني السـ احني واملحعصــبني البــوةيني وأعيــا الــحهكنل أن
ا ي والشرطة غري مسحعدين لحن ي األوامـر الصـادرة مـن احلكـا ل لـ ا طلبـوا املزيـد مـن الـد وسـعوا
إىل املزيد من اليحايا.
وم ــن ناحي ــة أي ــر أن املس ــلمني يف مننق ــة (بوس ـيدنغ) علمـ ـوا بالي ــبط واليق ــنيل أن الم ــاملني
وا ـاربني مــن الشــعل البــوةي ايوة ـون القحــاا والــدمار والنهــل علـ املنـاطل الــت فيهــا كيــرة ون ــوة
للمسلمنيل ومع ةلك ينـ الدولـة ينـوة أيـر بالحـدريغل وأرـبح تـدع أن أراضـ (أركـان)
لــي الــا حــل ثاب ـ للمســلمني أن يســكنوهال أو يسـ ـم ــم أن علوهــا وطنــا مــن تراالــال إا أن
الشعل األركاو من املسلمني مل يسك عن املنالبة بإجرا العدالة احلرة من ااسحعمار ااجنليـزيل
كلمــا بــدأ هعمــا البــوةيني يف المملــان البــورم إلي ـرا املســلمني مــن بورمــال بــدعو أاــم أجانــل
اجتون من ا ند وباكسحان.

مث أيقـن هعمـا املسـلمني بـأن القـو الغشــو ا ي هـم إا مننـل السـي ل وبـأن احلـل ي يـ وا
يعن ـ ـ ل أعلـ ــن أح ـ ـرار املسـ ــلمني مـ ــن ن ـ ـواح (بوس ـ ـيدنغ) الشـ ــمالية ةيـ ــا يل ـ ـ اليـ ــورة يف مننقـ ــة
(بوسيدنغ) وثكلوا منممة اليورة فيهال للـدفاع عـن أن سـهم وعـن أعراضـهم وعـن الـراح اإلسـسم
برماسـة ثـودهر (عبـد اجمليـد األعـر ) وبرعايحـه ثــكلوا املنممـة العسـكرية بقيـادة جنـراا (مـري أمحــد)
أحــد ثــبعان بوس ـيدنغل وهــو رــاحل الحبربــة احلربيــة ايــدان القحــاال وهــو املحــدر مــع الق ـوات
العسكرية يف معسكر اليابان ةبل احلر العاملية اليانية.
ومل يلب ــث أن أعل ــن ةي ــا الي ــورة الححريري ــةل وان ب ــر بركاا ــا وت ــدفل أح ـرار بوس ـيدنغ إىل س ــاحة
ا هــادل ومل يكون ـوا دملــون الســسح إا األك ـ املحيــرعة أمــا اهلل تعــاىلل ومل يكون ـوا يحــزودون إا
اح بـ ـرات العقي ــدة اإلس ــسميةل وهـ ـ ا اليـ ـوار حقق ـ ـوا انحص ــارات وس ــبلوا بن ــوات الحـ ـ العق ــل
اإلنساو.

الهجوم على الباخرة الدخانية وحادثة قتل (أوشوكهائن)

بـ(غودام فاره)
ا ا ـ عل ـ القــارك أن احلــاكم األعل ـ (كمشــز) بوايــة (أركــان) (املســر اوثــوكهامن) مــن
الشــعل البــوةيل مقــرا الرميس ـ مدينــة (أكيــا ) عارــمة أركــانل ةــد ســبل أنــه كــان يرســل الق ـوات
العســكرية والســلنات البوليســية مــع األســلحة القوي ــة ا ديــدة الــت اديــرت ادينــة (أكيــا ) عن ــد
مغادرة احلاكم املسيح الميناو (أكيا ) إىل (بنغاا).
ومي ـ أيي ــا أن املنمم ــة الحهكني ــة ه ــدفها مع ــرو ل وأسســها ونممه ــا يف (واي ــة أرك ــان) ه ــو
إي ـرا املســلمني عــن أراضــيهال وهــو يف احلقيقــة رميســها األعمــم وةامــدها األكــمل مــع أن احلكومــة
الماهرة بعد فرار اإلنكليز بيدا تدور ةاطبةل وبإثارته تححر اهما وباتا.
ف ـ ايــر القســط الـ ي ســارت البــايرة الديانيــة مــن مدينــة (أكيــا ) بعــدد كبــري مــن ة ـوات
ا ــي والعســاكر البورميــةل وعل ـ رأســها هــو القامــد بن ســه وراكــل جبســمهل ح ـ ورــل البــايرة
اينــا (غــودا فــارا) ف ـ ن ـ اليــو ةام ـ اجملــاهر وامل ـ اب فيمــا بــني املســلمني والبــوةيني (بغــودا
فــارا) وكــان املســلمون بقيــادة حممــد إمساعيــل داؤد ثــاا مــاركن ال ـ ي انحقــل مــن مدينــة أكيــا إىل
(غودا فارا) وكان هـو مـن البـارهين ادينـة (أكيـا ) مـن الشـعل املسـلمل وأنـه يف وةـ ااسـحعمار
اانكليزي كان يس ملسلم (أكيا ) يف المملان البورم .

وك ــان يف ح ــرام (حمم ــد إمساعي ــل م ــاركن) ث ــخص ب ــاره يف رـ ـ و احل ــر والقح ــاال امل ــدعو
(جبنراا عبد اهلل) وةد كان مسحخدما يف (بنبا رمحني ) من ةبـل السـلنات العسـكرية المينانيـة
أثنا احلر العاملية اليانيةل وجر ه ا كله عل حملهل فعنـدما ثـاهد (أوثـوكهامن) مـن البـايرة بـأن
املســلمني يف ر ـ و القحــاا ثــابحوا األةــدا كالبنيــان املررــوصل أرــدر احلكــم للعســاكر ال ـ ين يف
البــايرة بشــن الغــارات علـ مدينــة (غــودا فــارا) ومســاعدة البــوةينيل فلمـا مسعـ ســلنات ا ــي
والقوات البورمية ه ا احلكـمل بـادرت إىل ميـدان احلـر ل فاثـحد القحـاا بصـ ة عني ـة وكي يـة ثـديدة
ومح الوطي ل واحلـاكم البـوةي (أوثـوكهامن) كـان ينمـر إىل معركـة القحـاا مـن فـو البـايرةل فرحـا
ومسرورا.
لكـن ا نـراا (عبــداهلل البنبــايب) حــاوا ااة ـرا مــن البــايرةل ووضــع حياتــه عل ـ ك ــه وتوجــه
إليهــا جامثــال واجحــاه اح يــا بعــدة مــن املكــامن واخلنــاد ل واخت ـ كمينــا جبنــل البــايرة حبيــث مل يعلــم
أحد من العدول وانحمروا يرو (أوثو كهامن) من الغرفة املخصصـة لـه يف البـايرةل وبعـد سـاعة ملـا
يـر منهـا إىل ا انـل الغــريب مـن البـايرة وةــا فرحـا نـا را إىل سـاحة القحــاال أطلـل ا نـراا عبــداهلل
الررــاص مــن بندةيحــه إىل هدفــه املنلــو وهــو رــدر (أوثــوكهامن) فلــم ان ـ هدفــهل بــل ة فــه
بيربة سقط العدو العميم عل سن البخرةل ومات ةحيس عل ال ورل أديلـه اهلل تعـاىل نـار جهـنم
يالدا أبدا.
وملـا اثــحهر اخلــم بــأن احلــاكم األعلـ (كمشــز) (أوثــوكهامن) ةــد مــات علـ البــايرة ةحــيسل مل
يلبيـوا ســاعة حـ هــز ا مــع وولـوا الــدبرل وتــبعهم املســلمون يقحلــون ويأســرونل مث أطلقـوا الررــاص
علـ البــايرة فســارت هاربــة إىل أعلـ (اــر مــايو) حـ ورــل مينــا (بوسـيدنغ) مــع مــا فيهــا مــن
البقية الباةية من األفوا واألسلحة.
وملا اثحهر ةحل (أوثوكهامن) بني فتحني الحقحا ايدان (بوسيدنغ) وانغلبـ ال تـة الكـافرة بالرعـل
من املسلمني ح اليباط والعساكر حاولوا ا ر وال رار من مدينة (بوسيدنغ) وأيـ وا يف الشـروع
لنقل ضع ا البوةيني ونسامهم وأط ا م من مدينة (بوسـيدنغ) إىل مـدينت (راسـيدنغ وأكيـا ) بعـد
هزمية العدو من (غودا فارا) وأردر ةامد العسكر من القوات البورميةل وأمـر بـا بو علـ حمـست
املسلمني يف نواح مدينة (بوسيدنغ) ك يحمكنوا من ال رار حني انشغاا املسلمني بالقحاا.
بعثة النصر من مسلمي (منغدو الجنوبية) إلى معركة (بوسيدنغ)
ا دير بال كر :إن (مننقة منغدو) مل يسحنع العدو اةححامها يف حر العصـابات ا اريـةل يف
(واية أركان) يف طو ا وعرضهال وةلك:

أوا :ألن ه ا املننقة يكير فيها عدد املسلمني من ساكنيها ومييلون . %22
وثانيا :إن أرضها محسرقة حبدودها الغربية مع باكسحان الشرةيةل فهم منمتنون علـ األحـواا
كلها بالنسبة إىل املناطل األير املخلوطة بغالبية الك ار.
ل ـ لك نمم ـ أف ـوا مــن الشــبان الشــبعان مــن مســلم منغــدو ا نوبيــة بقيــادة ا ن ـراا (نــور
ا املنممة العسكرية هو (الشاا حممد إمساعيل ماركن) أكيايب وهـو مـن أبـره
أمحد جنو ) وامل س
رجاا السياسة يف واية أركـان مـن الشـعل املسـلمل وةـد كـان يلقـن النـام دروم الشـباعة وا هـاد
يف سـ ــبيل اهللل ودـ ــيهم عل ـ ـ الحيـ ــحية بكـ ــل غـ ــاا وريـ ــيصل ويـ ــنمم ر ـ ـ و الشـ ــبان للحـ ــدريل
العسكريل واحلارل :أنه أرسل من أولتك العساكر عددا كبريا بقيـادة ا نـراا (نـور أمحـد جنـو ) إىل
مدينـة (بوسـيدنغ) ملســاعدة املسـلمني الـ ين حورــروا يف مدينـة (بوسـيدنغ) مـن مجيـع ا هــاتل بعــد
ثن العدو غارات عل حمست املسلمني والقر اجملاورة ا.
فلمــا ورــل (نــور أمحــد جنــو ) مــن (منغــو ا نوبيــة) مــع الشــبان املحــدربنيل وأرــب كــل فــرد مــن
أف ـرادا د ـر ثــوةال ملسةــاة العــدو وتســبيل الحيــحيات ونيــل الشــهادة الــت ه ـ إحــد احلســنني
اللحني وعدمها اهلل.
فنممـوا بعــد ورــوا ا نـراا (نــور أمحــد) رـ و القحــاا بصـ ة جديــدةل وحارــر املدينــة جنــود
املسلمني من ثسح جهاتل فأةا با بهة ا نوبية ا نراا مـري أمحـد مـع جيوثـهل وبا هـة الشـمالية
ثــودهري عبــد اجمليــد األعــر ل وبا هــة الغربيــة ا نـراا نــور أمحــد بن ســه مــع ثــبابه الباســلنيل مســندا
هــرهم إىل جبــل (بوسـيدنغ) ويلـ ا هــة الشــرةية ل ـرار العــدول فزح ـ القـوات البورميــة الكــافرةل
جتاا ا هات امل كورة ببوسيدنغ.
وكانـ ـ األس ــبا ال ــت عسـ ـ أن تك ــون عون ــا اس ــحيسمها علـ ـ (بوسـ ـيدنغ) القـ ـوار احلربي ــة
والبواير الديانية اينا بوسيدنغل الت تصل (مدينة بوسيدنغ) بالنريل النهـري مـع (مدينـة أكيـا )
عارــمة (أركــان) ومل تكــن الق ـوات البورميــة تــحمكن مــن الزحـ ثــنر (بوسـيدنغ) إا بواســنة ه ـ ا
الق ـوار وال ــزوار احلربي ــةل ول ـ لك ك ــان م ــن ال ــسه نس ـ هال إا أن اةـ ـرا الق ـوار البورمي ــة ورا
(بوسيدنغ) من النهر ا يط ببوسيدنغ من ا هات الـيسح كانـ ـوا دون الورـوا إليهـال ولكـن
القامد ال ريد اإلسسم من ثعبها الباسل وثبعااا الكاملني ا نراا (مري أمحد) وضع حياته علـ
ك ـه وتوج ــه إليه ــا جامثــا عل ـ ر ــدرال وك ــان يــردد كلم ــة الشــهادة خب ــا واجحــاه اح ي ــا بع ــدة م ــن
املكامن واخلناد ل وتكبـد عنـا ثـديدال ألن ةـوار العـدو كانـ توارـل إطـس القـ ام ل مث بعـد
جهــد جهيــد متكــن مــن إلقــا القنبلــة اليدويــة يف إحــد ةوارالــال فاثــحعل الن ـريان جبــو القــار

املق ـ و ل فســرعان مــا ت بــر القــار وةهــل اعــرض الغــر ك ـأن مل تكــن بــاألم ل وتــدمري ه ـ ا
القار كان يري عون ملنع غريها من الحقد .
واســحمرت احلــر مخســة عشــر يومــال ناثــب الق ـوار البورميــة القحــاا والــدمار بـرا وحب ـرا وج ـوال
وكان القوات البورمية اشاركة أحزا الحهكن وس اح البوةيني ةد ة ف يف احلر بقوات تزيـد
عل ـ الق ـوات املســلمة خبمســني ضــع ا أو أكيــرل إا أن اجملاهــدين ة ـد أت ـوا بالغرامــلل مل يســحنع أن
ـ الـال إا مـن ةا طعـم اإلميـان وعـر معـىن ا هـاد يف سـبيل اهللل وأحـل املـوت واعحـما حيــاة
يالــدةل ولـ لك أميلــة ا تعــد وا صـ ل وةــد كــان العــدو جــا اكــر هامــل يف هـ ا املعركــةل إا أن
اجملاهــدين األب ـرار حنم ـوا مكــرا ولقنــوا درســال اضــنرا إىل اللبــو بحــدابري عاجلــة إليقــا إطــس
النار.
هزيمة العدو بمدينة (بوسيدنغ)
كانـ بدايــة هزميـة العــدو الــت اةحهــا يف معركــة (بوسـيدنغ) أن املشــاة كــانوا موجــودين مــن ةي
ةبــلل أمــا املــدافع فقــد ورــل املســلمني لــيسل وكــان المــس القــامم يســود املواةــع الــت كان ـ حماط ـة
بــالزروع املســحوية واألثــبار العاليــة مــن ثــسح جهــاتل ومــا كــان اجملاهــدون يعرفــون مكــان العــدو
ثــيتال ومــن جهــة أيــر كــان اجملاهــدون يف تنمــيم الص ـ و طــواا الليــلل والعــدو يف الوة ـ ن ســه
يس ــحخد ت ــدابري ا ــر وال ـ ـرار العاجل ــةل حـ ـ مجعـ ـ القـ ـوار والبـ ـواير وال ــزوار والسـ ـ ن ةات
األثـرعة يف مينــا (بوسـيدنغ) فركبوهــا بـدون أي امحيــاه بــني اليــباط وعامـة ا يــون وسـكان املدينــة
م ـ ــن الرج ـ ــاا والنس ـ ــا واألط ـ ــاال حـ ـ ـ إن إح ـ ــد البـ ـ ـواير الدياني ـ ــة الكب ـ ــرية ال ـ ــت م ـ ــات فيه ـ ــا
(أوثوكهامن) اينا (غودا فارا) كما تقد ل ةـد وةعـ اعـرض الغـر باهدحـا الركـا ا ـاربني مـن
مدينـة (بوسـيدنغ) وثـوهد بـأن ركاالــا الـ ين غرةـوا يـ هل الـم ســيل (اـر مـايو) مـن مينـا بوسـيدنغ
إىل أس ـ لهل فكي ــري م ــن النس ــا والش ــيوخ واألط ــاا هلك ـوا غرة ــال فه ــر الع ــدو وت ــر ورا ا م ــدافع
وعرب ــات وس ــيارات وهوار ل ب ــل بل ــغ الـ ـم ال ــزع أن تركـ ـوا األلبس ــة أيي ــال ومل ــا ان ل ــل الص ــب ن ــزا
اجملاه ــدون بس ــاححهم  -فس ــا رــباح املن ـ رين – وبع ــد ب ــث الس ـرايا مل ــدوا م ــنهم أح ــدال فرج ــع
املسلمون ساملني غامنني فرحني مسرورين اا اتاهم اهلل سبحانه وتعاىل من فيله وكرمه.
أسباب االنتصار في رأى المجاهدين
إن اانحصارات الت حققها اجملاهدون إمنا كان ابرد فيل من اهلل وتأييدا ونصـرا ورعايحـهل وا
نقوا ةلك من تلقـا أن سـنال بـل إن ال ـداميني هـم الـ ين يعلنـون ةلـك اـل أفـواههمل اسـحنحاجا ـا

ثاهدوا من الرعاية اإل ية يف املعركةل ولوا لن اهلل وعنايحـه حبامـل الـدين احلنيـ منـة منـه وفيـس
لسا احلاا.
خيانة حاكم مدينة منغدو المسيحي (المستر ماند)
بينمـا كــان ـر هـ ا كلــه  -وألقـ اهلل الرعــل يف ةلـو الك ــرة المــاملني بعـد فــح (بوسـيدنغ)
بأيــد املســلمني  -تعــام مننقــة (منغــدو) مــن املســاوي وامليــايل بســبل وجــود العــدد الكبــري مــن
املسلمنيل بل اهدمحـ املننقـة بقوافـل املهـاجرين الـ ين أيرجـوا مـن ديـارهم وأمـوا م بـا م واإلكـراا
من مناطل ثرة (أكيا ) وأكيرهم حمرومون من العلم واملعرفةل ومن أسبا الره .
أضـ إىل ةلـك :أن احلــاكم املسـيح برعايــة ااسـحعمار اانكليـزي يف مننقــة (منغـدو) دكــم
مجاعة املسلمني كما كم املاثيةل لكـن بعـد فـح (بوسـيدنغ) أرـدر املسـلمون ةـرارا إللقـا القـبض
عل الساكنني ادينة (منغدو) من رجاا الحهكن والشعل البوةيل لك يحم م الحبـادا باملسـلمني
ال ين سباهم البوةيون يف واية (أكيا ) بنو ا وعرضهال اسيما ال حيات املسلمات الـسيت يلعـل
الن رجاا الشرطة والشبان البوةيونل وجعلوهن سرايال ويبلغ عددهن حوايل ثسثة اا مسلمة.
وا ــدير بالـ كر :أن ســكان مدينــة (منغــدو) مــن الشــعل البــوةي أييــا يبلــغ ثسثــة اا كــافر
عل الحقريلل ولـو أن املسـلمني ألقـوا علـيهم القـبض متامـال ميكـن ـم تبـادا الـرأي يف رد املسـلمات
ال ــسيت س ــباهن البوةي ــون م ــن من ــاطل ( بي ــال وم ـ ب ــونل ومروهون ــغل وكيوكح ــول وراس ـيدنغ وث ــرة
جنو أكيا ).
ا الغرض امل كور حارر املسلمون مدينة (منغدو) من مجيع ا هات بقيـادة الزعمـا البـارهين
يف املننقـةل وهنــا بــدأت مخــرية اليــورة متحــد وتنحشـرل وأحـ احلــاكم املســيح (املســر مانــد) بـ لك
وم ــا ب ــدا لــه س ــبيلل إا ال ـرار اعي ــة الشــعل البــوةي ال ـ ين يســكنون يف مدين ــة (منغ ــدو) ف ــاجحمع
سـكان مدينــة (منغــدو) مــن الشــعل البــوةي اقــا واحــد لــيسل وامــحيت القـوار والبـواير والسـ ن
الديانيــة الــمل بعــد مــا أغلقـ النــر املوديــة إىل فتــة املســلمني وحــاراذمل مث أرــدر احلكــم إلجـرا
القـوار والسـ ن والبـواير إىل حـدود البنغـاا الشــرةية عـم اـر نـا ل وأورـلوهم إىل القـر األماميــة
البوةيـة اننقــة (كوكسـ بــاهار) وبعـدها أرــبح مدينــة (منغــدو) بـدون بــوةينيل ورــارت مدينــة
إسسمية يالصةل ا يوجد الا مشـر وا كـافرل واحلمـد هلل علـ ةلـكل ورـار مجيـع سـكان املننقـة
مسلمني مامة يف املتة.
تشكيل المنظمة التحريرية األركانية بمنطقة منغدو

يف أوامل مايو عا  0224امليسديـة بعـد فـح مدينـة (بوسـيدنغ) وبعـد فـرار عمـس البوةيـة مـن
مدينة (منغدو) مع (املسر ماند) املسيح إىل البنغاا الشرةيةل أربح ه ا املننقة ا رلة بينهـا
وبني احلكومة الغامشةل وا د العدو ال ررة املسممة إل هار اإلجحا وإحلا اليـرر الـمل وأمـا
ه ا احلوادح تشكل منممة اليورة لحن ي األحكا الحشريعية وسياسات املـدن الدايليـة يف مننقـة
(منغدو) وةسم املننقة إىل اثنحنيل يف كل واحدة منهما ثكل منممة إسسمية:
إحدامها يف مننقة (منغدو ا نوبية) برماسة (حممد امساعيل) و (داؤد ثاا ماركن)
وثانيحهمــا يف مننقــة (منغــدو الشــمالية) برماســة (األســحاة عمــر ميــان  ) A–Bكمــا رتب ـ
منممـة يف مننقـة (بوسـيدنغ) برماسـة (األسـحاة عبـدالغ ار  – B- A – B - Tامل ـح اليـاو
بامل ـدارم اإلس ــسمية س ــابقا) فه ـ ا املنمم ــات الــيسح ك ــل واح ــدة تــنمم ث ــتواا الدايلي ــةل أم ــا يف
الش ــتون الدفاعي ــة فكله ــا محح ــدة بغ ــرض ال ــدفاع ع ــن أن ـ املس ــلمني وأعراضــهم وأم ـوا م كم ــا ا
ا ـ ل وةــد بقي ـ هاتــان املننقحــان ياضــعحني حلكــم املســلمني مــن أوامــل يونيــو عــا  0224إىل
أوايــر يوليــو عــا  0222وةــد حــدث عــدة مـرات أن اســحول دولــة اليابــان عل ـ أراضـ أركــانل
ولكنهم مل يحمكنوا من ااسحيس عل مننقة (منغدو) اإلسسمية.
هجرة المسلمين األولى من أركان إلى أرض البنغال الشرقية
ملا توال ةوافل املهاجرين من (أركان الشمالية) إىل (بنغـاا الشـرةية) أنشـأت منممـة املهـاجرين
مركـ َـز الغــوح ادينــة (كوكسـ بــاهار) ووجه ـ نــدا ها إىل الشــعل للحعــاون وتزويــد املركــز اــا يلــز ل
فــأوا مــن ل ـ هـ ا النــدا ل احلكومــة المينانيــة الــت تـ دي فرييــة املراةبــة واحلراســة إىل اليابــانيني بعــد
ال رار عن أرض بورمال مث ثرع يف الرباط املوةـ علـ بعـد كـل سـحة أميـاال بـالنريل الـ ي يصـل
إىل (دنيــا جبــور) البنغاليــةل ويبحــد ةلــك مــن (منغــدو الشــمالية) الــت كان ـ ـ رعاي ـة املنممــة
اإلسسمية ان ا ل وينحه ادينة (دنيا جبور) البنغاليـة ومسـافة هـ ا النريـل أربعمامـة ميـل علـ وجـه
الحقريل.
واحلكومة المينانيـة حينمـا ثـعرت باألينـار الـت كانـ ـد بـالبسدل ثـرع يف نقـل مجيـع
األمحعـة  -بــأمر احلــاكم البــورم املســيح (غــورنر) القــامم بأعمالــه يف مقاطعــة بنغــاا الشــرةية  -إىل
مركــز الغــوحل وأرــب املرك ــز مي ـد ي ــد العــون إىل امله ــاجرين مــن أوا يــو مــن تأسيس ــهل كمــا س ــاهم
احل ثعو احلكومة وامل سسات النسامية وعامة املحمعني يف عون املهاجرين بصورة منمتنة.

ومــن ناحيــة أيــر  :أنشـت مركــز اإلســعا والعــس ل واثــحغل فيهــا أطبــا احلكومــة المينانيــة
ورجا ال وإليكم ت اريل ما ةدمحه ه ا املراكز.
 – 0يموع عدد املهاجرين مامحا أل مسلم أركاو فأكير.
 – 4عدد املرض ال ين ع عسجهم يف املراكز مخسة ومخسون أل ا.
 – 3عدد العاملني يف املراكز مامحان ومخسون عامس.
 – 2مقدار األمحعة الت وهع عل السجتني أكير مـن ألـ سـيارة نقـلل وهـ ا غـري مـا وهعحـه
عام ــة املس ــلمني م ــن ثــعل البنغ ــاا يف ايم ــات السجت ــني م ــن ة ــدر كب ــري م ــن احلاج ــات الي ــرورية
واملصاح الشري ة والكحل الدينية وغري ةلك.
بناء مدينة المهاجرين في (دنيا جبور) البنغالية
كان ـ رحلــة ا بــرة مــن أرض أركــان ابح ــدا ا مــن أوامــل يونيــو عــا  0224وانحه ـ سلس ــلة
القوافل يف أواير نوفمم عا  0224وما هال ا برة مسحمرة إليها حوايل ثسح سنوات إىل عـا
 0229برعاية المينانيني وبني يف مدينة (دنياجبور) (ري ـوج كيمـب )  -مدينـة املهـاجرين -
فأةــامحهم احلكومــة الميناني ــة برعايــة اللبنــة املشــكلة مــن رجــاا الدول ــةل وأثــرف عل ـ امله ــاجرين
بأحس ــن نم ــا ل ووف ــرت ــم أس ــبا املعيش ــة م ــن األلبس ــة واألرها ل وبن ـ ـ فيه ــا املس ــاجد ألدا
الصـلوات اخلمـ وا معــةل وفححـ املــدارم لحعلــيم أوادهـم وتـربيحهم وغريهــا مــن اليــروريات الــت
تلزمهم.
عودة الحكومة البريطانية إلى بورما بإعانة أمريكا

في عام  1491م
ةكـر األسـحاة يليــل الـرمحن يف كحابـه (كـربس أركـان) أن القامـد (بريـدىل ) الـ ي كــان ةبـل بــد
احلــر العامليــة اليانيــة احلــاكم األعلـ العــا (كمشــز) بوايــة أركــانل مقــرا الرميسـ مدينــة (أكيــا )
عارــمة أركــانل ةــد هــبط بنيارتــه اخلارــة مــع عــدد مــن الي ـباط العســكريني انــار جنــويب (ســك
فارا) بـ(أكيـا ) ونصـل علـم ال ـح المينـاو اقـرا امل ةـ ل أمـا احلكومـة المينانيـة ملـا حصـل ـا
الغلبة عل اليابانيني يسا  0229 0224يف أرض بورمال إىل أن مل يبل أية ن منهم بـأرض
بورم ــال أعلنـ ـ بريناني ـا ع ــودة حكومحه ــال كم ــا كانـ ـ ةب ــل اث ــحعاا نـ ـريان احل ــر العاملي ــة الياني ــةل
واســحقبلها ســكان امل ــدن والقــر حب ــاوة وتك ــرمي هامــدل وأة ــا هعمــا مدينــة (أكي ــا ) ح لــة تك ــرمي
للحاكم الميناو القاد حاليا من ثرة البنغاا.
استرداد المهاجرين من أرض بنغال

وجا ت يف م كرة جدوا أعماا احل لة الت أةامها املسـلمون لحكـرمي احلـاكم األعلـ المينـاول
بــأن اســرداد املهــاجرين املســلمني الســاكنني حاليــا ب ـ(دنيــا جبــور) مــن املهمــات السهمــة األوليــة علـ
احلكومة المينانيةل لكن هعما البوةيني مل يرضوا الـ ا القـرارل بـل رفيـوا ةـوا وعمـس مـن دون ةيـد
أو ثــرطل ح ـ إاــم ناةش ـوا كي ـريا يف ه ـ ا الق ـرارل وةــرروا عل ـ أن تباثــر احلكومــة يف إعــادة النمــر
باسرداد املهاجرينل بدعو أام كلهم من ا نـود والباكسـحانينيل ولكـن احلـاكم املسـيح (كمشـز)
ما ةبل رفيهمل بل ثكل نة اسردادهم من البنغاال كما ا ا .
ابتعاث اللجنة المشكلة السترداد المهاجرين
بع ــد البح ــث والحمح ــيص ث ــكل ن ــة املـ ـراةبني اس ــرداد امله ــاجرين بزعام ــة األس ــحاة الكب ــري
(املس ـ ـر هيـن الــدين كيوكحـو  ) A–Bو (حممــد ياسـني الوكيــل األكيـايب) طبقــا للقـرار الســابلل
فبعيـ احلكومــة المينانيـة تلــك اللبنـة اســرداد املهــاجرين واسـرجاعهم مــن (دنيـا جبــور البنغاليــة)
فلمــا ورــل اللبن ـة املشــكلةل ألق ـ اخلنــا احيــر املهــاجرين رمــي اللبنــة (املســر هيــن الــدين
امل ــوةر) وح ــيهم عل ـ رج ــوعهمل برعاي ــة اللبن ــة إىل وط ــنهم الق ــدمي (أرك ــان) وتعاه ــدت اللبن ــة م ــع
املهــاجرينل نيابــة عــن احلكومــة المينانيــة احلاليــة باحل ــاع عل ـ أن ســهم وأم ـوا م وديــنهمل وإعــادة
احلريـ ــة الكامل ـ ـة وإعنـ ــا احلق ــو السياس ــيةل كـ ــاألةوا األيـ ــر يف ال ــبسدل وأي ـ ـريا اس ــحعد نص ـ ـ
املهاجرين للرجوع إىل وطنهم القدميل حسل ةرار اللبنة املبحعية.
رجوع بعض المهاجرين إلى وطنهم وبعضهم

إلى البالد اإلسالمية
وفل ةرارات اللبنة املشكلةل أي بعض املهاجرين باار اا إىل وطنهم (أركان) عل دفعاتل
إىل أن جتمع ـوا يف أح ــد امليــادين بق ــر مدينــة (أكي ــا ) وحاول ـ احلكوم ــة المينانيــة إيص ــا م إىل
مــدام القدميــة وةـراهم املعروفــة علـ دفعــاتل لكــن العــدد الكبــري مــنهم هــاجروا بــدون أيــة واســنة -
تــوكس عل ـ اهلل تعــاىل -إىل بعــض البلــدان اإلســسمية؛ ميــل باكســحان الغربيــةل وإي ـرانل وأفغانســحانل
والعرا ل واألردنل وسوريال واإلمارات العربيةل واليمنل واململكة العربية السعوديةل حـ إن كيـريا مـن
املهاجرين حصلوا عل وثامل اإلةامة من احلكومة العربية السعوديةل بلنـ ملكهـا الكـرمي وسـلنااا
العمــيم فيصــل بــن عبــد العزيــز يلــد اهلل ملكــه وثــوكحهل وه ـ ا القســط مــن املهــاجرين (األركــانيني)
المماويني ةد ورلوا اململكة العربية السعودية ةبل عا 0313هـ املوافل  0294امليسدية.
العدوان البورمي على المواطنين المسلمين
والهجرة الثانية الضخمة

ملا أرجع احلكومة المينانية علـ حسـل عهودهـا املوثقـةل عـن طريـل اللبنـة ةافلـةَ املهـاجرين
ال ين كـانوا يف مدينـة (دنيـا جبـور البنغاليـة) إىل منـاطل ثـرة (أكيـا ) وأةـامحهم يف مـدام وةـراهم
القدمية املعروفةل حبراسة السلنات احلكومية المينانية يف مننقة ( بيا) و (مروهونغ) و (كيوكحو) و
(مـ بــون) و (فــاكحو) اســحخد البوةيــون أييــا الحــدابري للعــدوان علـ املســلمنيل فبعــد أن رجع ـ
الســلنات احلكوميــة إثــر توهي ــع املســلمني يف ة ـراهمل ثــن البوةيــون غــارات عل ـ القــر اإلســسمية
وم ــداال وأحرة ـوا بيــوذم وث ــردوهم ع ــن الــبسد ب ــالقوة والقه ــرل إىل أن ت ـوا م ــرة أي ــر إىل ن ـواح
(مدينة أكيا ) ح رارت نواحيها وضواحيها مزدمحة بكيرة املهاجرينل فحغري ا و وتع ن ال يا
إىل أن انحشــرت األمـراض والوبــا كــل نـواح (أكيــا ) مث بــدأت سلســلة هبــرة املســلمني مــن بــسد
(أرك ــان) إىل ال ــبسد اإلس ــسمية القريب ــة منه ــا والبعي ــدةل وهـ ـ ا السلس ــلة هـ ـ املـ ـرادة ب ــا برة الياني ــة
اليخمة.
بداية إرهاب المسلمين بعد االستقالل
أما (بورما) فقد حصل عل اسحقس ا الحا من برينانيا يو  2يناير عا . 0221
فمن أن اسحقل بورمال ةام عل تولية رياسة ا مهورية رجل غري مسلم وهو (أونغ ساينغ)
مث ج ــر تش ــكيل ال ــوهارةل في ــم وهي ـرين م ــن املس ــلمنيل مث اختـ ـ ت ين ــة اإلب ــادة ال ــت وض ــعحها
السلنات البورمية بالنسبة ملسلم بورما عل ثكلني احل ني.
 – 0عمليات غوغامية طام ية مصننعة.
 – 4حمــاوات طــرد مجــاع ملســلم (أركــان) األبريــا مــن بيــوذم وأراضــيهم الــت ه ـ مســقط
رؤوسهم.
ال ـ ين الشــكلني تسحق ـ املعرك ــة املنمم ــة وتحابع ـ أح ــداثهال م ــن أج ــل إبع ــاد املس ــلمني م ــن
بيـوذم وأراضـيهمل وبإديـاا الــروع إىل ن وسـهم منـ أجيــاا وأجيـاا يف كـل مــن منـاطل ( بيـال مـ
بونل مرو هونغل فاكحول كيوكحـو) وةـد بـدأت هـ ا ا ـاوات اإلجراميـة الرهيبـة منـ مخسـة أعـوا ل مث
أر ــبح أكي ــر ةســوة وح ــدة يف أواس ــط ع ــا  0298ب ــدعو احل ــاع عل ـ احل ــدود الباكس ــحانية
البورمية من جهة أركان الشمالية.
وتبعــا للمعلومــات الرمسيــةل تبــني أن ثسثــني أل ـ مســلم ةــد طــردوا مــن مننقــت (بوس ـيدنغ) و
(منغــدو) وحــدمهال أمــا اين فقــد أرــب عــدد املنــرودين أكيــر كي ـريا مــن ةي ةبــلل وإن مل تســبل
بإحص ــاميات دةيق ــة ــمل ألن كيـ ـريين م ــن ه ـ ا الن ــاهحني املـ ـ عورين مل يس ــبلوا أن س ــهم بس ــبل
أميحهم وجهلهمل وما تزاا حماوات النرد واإلبعاد مسحمرة دون توة .

شهادات سجلتها شخصيات
والش ـ ــهادات تعح ـ ــم يف مي ـ ــل ه ـ ـ ا املوض ـ ــوع  -إةا كان ـ ـ م ـ ــن امل ـ ـراةبني واملراس ـ ــلني األجان ـ ــل
والشخصيات الت اسحيقم ضمامرها أما املأساة – تعحم تسبيس حلقامل مل تدون لسبل ما:
أ  /أكــد مراســل (باســبان دكــا) القــامم يف بورمــا الحححانيــةل أن مسـألة إبعــاد املســلمني مــن هـ ا
املقاطعةل ا أسحنيع أن أعم عنها كما ه ...ل إا أنه يرغم ر العاملة عل اان صـاا عـن أفـراد
أسرته حبيث يشعر اييرون باليياعل وةبل أن يحم ه ا ال صـل ـر العاملـة مـن كـل مـا متلكـهل فـإةا
األرض الباكسحانيةل حالحهم ح اة عراة حمرومون من ال ران والغنا والنعـا ل ييـا
ديل أفرادها
َ
إىل ةلك :أن أوراةهـم اليبوتيـة وتـ اكر هويـاذم الـت تيبـ مـواطنحهم لبورمـا ت يـ ةهـرا مـنهمل لكـيس
يكون م سبيل إىل اذا احلكومة البورمية با رمية والحهمة .
 /ة ــاا (األس ــحاة عب ــد الباس ــط) م ــن كراتش ـ ل باكس ــحان  -وه ــو ال ـ ي نش ــر مقالح ــه يل ــة
(البعــث اإلســسم ) الص ــادر يف لكهنــو (ا ن ــد) ـ عنواا ــا ا ل ـ (حمن ــة املس ــلمني يف بورم ــا) يف
عـددها الرابــع اجمللــد اليــاو عشــر بحــاريخ  41ثــعبان عــا 0311ه ـ املنــابل لديســمم عــا 0281
ون ــص الححري ــر هكـ ـ ا :املس ــلمون يف أرك ــان (بورم ــا) مي ــرون احن ــة ث ــديدة للح ــاع علـ ـ كي ــاام
ووجودهم يف ه ا البلدل ونسحنيع أن ندر يف ضو احلقامل الحالية:
 / 0يف ث ــهر ابري ــل ع ــا  0281ةامـ ـ جن ــود احلكوم ــة البورمي ــة بحشـ ـريد أل ـ ـ مس ــلم م ــن
السكان املسحقلني يف بورما من مدينة (بـوت دونـغ) – بوسـيدنغ  -ومل تسـم ـم بأيـ أي ثـ
من مرافل احلياة عند يـروجهم مـن بيـوذمل ومل يعلـم إىل اين عـن مصـريهم ثـ ل إا أاـم ثـوهدوا
علـ ثغــور باكســحان الشـرةيةل تــامهني علـ وجــوههم مـن هنــا وهنــا ل ينلبـون املــأو ليســكنوا إليــهل
وطعاما يسد جوعهم.
 / 4يف ثــهر مــايو عــا  0281طــردت احلكومــة أل ـا وســحمامة مــن الســكان املســلمني م ــن
مننقـة (أكيــا ) وحــدهال وألقــحهم علـ ثغــور باكســحان حيــث يســكنون يف العـرا ل ونشــرت جريــدة
( WORKIN GPEOOPLI DAILEالشـعل البورميـة) يف عـددها الصـادر يف ثـهر
مــايو عــا  0281أاــم باكســحانيونل ولكــنهم يف احلقيقــة مــن ســكان بورمــال الـ ين دملــون معهــم
بناةات ا نسية البورمية.
 / 3يف ث ــهر يوني ــو ع ــا  0281ط ــردت احلكوم ــة البورمي ــة الس ــكان املس ــلمني م ــن املن ــاطل
األي ــر ملديري ــة (أكي ــا ) ومنه ــا (كيوكحــو) و ( بي ــا) و (م ــام هون ــغ) وة ــد ور ــل إىل اين ثسث ــة

مــن حاجــات احليــاة ومنالــل

اا مســلم مــن املنــاطل امل ـ كورة أعــسال بــدون أن ي ـنمم ــم ثـ
السكن والغ ا .
وا دير باملسحمة ما ةكر يف ال قرة األيرية ونصه ه ا:
ومن  08يوليو عا  0281تدفع احلكومة البورمية املسـلمني املشـردين طام ـة بعـد طام ـة عـن
طريل القوار عم ار نا ( )NAFولكن باكسحان دفع مجيع ه ا املشردين إىل بورمال غـري
أن احلكومة البورمية اسحمرت يف إعـادذم مـن حيـث جـاؤال وعـاد هـ ا األبـرار يـدفعون كـالكَرة بـني
ال رةحني من جانل إىل اير.
جـ ـ  /اثب ـ (الســيد أســد ثــها ) ترمجــة عــن ااجنليزيــةل وهــو ال ـ ي نش ـرته يلــة رابنــة العــامل
اإلسسم يف عددها الصادر يف 0311/00/0هـ فمايـر عـا  0281ـ العنـوان اييت :حقـامل
حوا اضنهاد املسلمني يف بورما ونصه ه ا:
 / 0يع ــاو املس ــلمون يف مقاطع ــة (أرك ــان) يف بورم ــا حمن ــا ث ــديدة للح ــاع والحمس ــك ب ــدينهم
وكياامل أما الحيارات الكيرية وةد مرت عل املسلمني فرات عصيبة.
ف ـ ثــهر إبريــل عــا  0281أجل ـ حكومــة بورمــا بق ـوات ا ــي أل ـني مــن املســلمني مــن
أمـاكنهم مـن سـكان مقاطعـة (أركـان) وأبعـدذم مـن مدينـة (بوتيـدونغ) ورـاروا ا ميلكـون ثـيتال وا
مأو مل وهم فقرا ل وامل مل أنه يف ه ا احلادح مل يعد م اهحما حني مغادرذم البسد.
 / 4نص ال قرة السادسة ما يل :
ويع ــاو املس ــلمون م ــن اجـ ـ (كيورت ــا) وغريه ــا م ــن امل ــدن جبن ــو (أرك ــان) أس ــاليل الغ ــدر
املسحمرةل والت ا تزاا تحواىل باسحمرارل ا ل نل سـو أاـم مسـلمونل وةلـك هـو الـ نل الوحيـدل
وةد بلغ عدد ضحايا الغدر رةما ةياسيا.
 / 3نص ال قرة السابعة :وةد اسحول حكومة بورما عل مجيـع مـا ميلكـه املسـلمونل وابـوا مـا
عن ـدهم م ــن وث ــامل تيبـ ـ إثبات ــا ةاطع ــال أا ــم م ــن ثــعل بورم ــا امل ـواطنني األر ــلينيل وة ــد أج ــمذم
احلكومة أييا عل أن يوةعوا بحوةيعاذم وببصمات إالامهم عل أورا بييا فارغة.
 / 2نـص ال قـرة اليامنـة :هـ ا و ـ األمنـار املنهمـرة الغزيـرةل و ـ ن حـات الشـم ا رةـةل
مل ــد املســلمون ــم م ـأو يقــيهم مــن بــرد املنــر أو ح ـرارة الشــم ل وةــد الحبــأ ه ـ ا اليــحايا
املســلمون إىل مبــىن مدرســة عاليــة يف مدينــة (ث ـقدار) وإىل املــدارم اإلســسميةل ومــدارم أيــر يف
مدينة (منغدو) إىل اير ال قرة.

 / 9نص ال قرة احلادية عشرة :ومن عهد ةريـل أرـدرت حكومـة بورمـا أمرهـال بإلقـا القـبض
علـ كــل مــن يســاعد السجتــني باألكــل واألغ يــة واألطعمــة وامللــب يف أي حمــل كــانل يف املــدارم
واملخيماتل حيث يسكن املسلمون.
 / 8نص ال قرة اليانية عشرة :وةد ألق حكومة بورما القبض عل ( )01مسلمال جلهـم مـن
امليق نيل اولحهم تقدمي املساعدة لسجتني بالغ ا واألطعمةل انحه .
د  /ةرر يل الشور املركزي للبماعة اإلسسمية يف اهور (باكسحان) يف ثهر ديسمم عا
عنوان( :اضنهاد األةليـة اإلسـسمية يف بورمـا) ونـص القـرار هكـ ا:
 0281يف دورته السنوية
تحعــرض األةليــة اإلســسمية يف بورمــا لسضــنهاد والحنكيــل مــن حكومحهــا العســكرية ااث ـراكيةل ــا
حــاا دون ةيــا املســلمني فيهــا بــأدا واجبــاذم الدينيــة يف حريــة واطمتنــانل بــل جــاوه الملــم مــداال
عن ــدما س ــن احلكوم ــة ة ـوانني ــر املس ــلمني هن ــا م ــن مج ــع الحمع ــات واملعون ــات لبن ــا املس ــاجد
وتعمريهــال وفــح امل ــدارم اإلســسمية وإنش ــامهال ووضــع العراةي ــل يف س ــبيل أدا املس ــلمني فريي ــة
احلغ وهيارة املسبد النبويل األمر ال ي دعا اجملل املركزي للبماعـة اإلسـسمية أن يناثـد حكومـة
باكســحان ومجيــع احلكومــات والشــعو اإلســسمية أن تســحخد ن وةهــا إلنص ـا املســلمني هنــا ل
ورفع الملم عنهمل وإعادة احلرية الدينية إليهمل وإنقاةهم ا هم فيه من ب م وثقا ويرا .
(ملحو ة) ه ا القرار ةد نشرته يلة رابنة العامل اإلسسم يف عـددها العاثـر السـنة الرابعـة يف
ثهر ةي احلبة عا 0318هـ املنابل مارم اةار 0281
خالصة ما سجلنا من الشهادات
إن الـ ين ين َـردون هــم سـكان الــبسد األرـليون ــن سـكنوا فــو تراالـا الــوطين أجيـاا وأجيــاال
وة ــد أثبح ـ اللب ــان الرمسي ــة ال ــت عنيـ ـ برماس ــة ةي ــاة ر ــادةني ع ــدوال ر ــحة م ــا ورد يف ا ري ــدة
ااجنليزية واجملست اإلسسميةل ورفع ةلك إىل ا هات املستولة يف باكسحان الشرةية.
وفيما يل نسبل الوةامع الحالية الت تدعم الشهادات املشار إليها أعسا
 / 0جــا يف ر ـ حة  43مــن كحــا (مســلمانان مشــاىل أركــان ك ـ سياسـ كشــمك ) ـ
عنـوان (الرديــد لسعحبــاط املشــحهرة مــن ةبــل إدارة ا ـواهات وا نســية البورميــة القاممــة اقــا منغــدو)
نـص ال قــرة هـ ا :ةــد ــأ مــن املنكـوبني مــن أركــان الشــمالية إىل باكســحان الشــرةية يف عــا 0221
عا ااسحقسال ثسثون أل مسلم.

 / 4ويف عا  0223همان ال حنة بـني ال ـريقني (املسـلمني والبـوةيني) تـوا منكـوبني مملـومني
بدار املهاجرين يف بلدة (جاجتا ) وحدهال مثانني أل مسلم(. )1
 / 3ةد تحابع محست ااضنهاد يف طوا مقاطعـة (أركـان) وعرضـها يـسا عـا  0221و
عا  0299من املنممـات الشـيوعية ااثـراكية البورميـة وسـلنات احلكومـةل وجـرت مـا جـرت يف
حــل مجاعــات املســلمني يف أن ســهم وأمـوا م وأعراضــهمل وةاسـ مــا ةاسـ مــن ايا واملحاعــلل
ويف هـ ا احلالـة لــو يـرد اإللـزا علـ املـواطنني الباكســحانيني بـأام تسـللوا إىل أرض بورمــا عـم احلــدود
البورميةل ح عبزت حمكمـة ا ـواهات عـن مـنعهمل ا يصـدةه العقـل السـليمل وهـو مـن األكاةيـل
الباطلةل ألن سكان باكسحان منمتنـون يف كـل حـاال بـل يف هـ ا األثنـا هـر متـات األلـو مـن
املسلمني للح اع عل أن سهم إىل باكسحان الشرةية(.)2
وكــان عــدد املســلمني يف مقاطعــة (أركــان) مخســمامة ألـ نســمةل بينمــا بلــغ عــددها اثــىن عشــر
أل نسمة يف إحصاميات عا  0283ومل يصدر ريرا رمسيا عن عدد املسلمني لـتس تمهـر ييانـة
احلكومـة البورميـة باملســلمني يف هـ ا املقاطعـةل الــت فيهـا كيـرة وةــوة للمسـلمني بالنسـبة إىل الوايــات
األير البورمية.
(ملحو ــة) يف واي ــة  -مقاطع ــة ( -أرك ــان) ك ــان يس ــكن فيه ــا س ــحمامة ألـ ـ م ــن الب ــوةينيل
ومخسمامة أل مسلمل وتسعون أل ا بورميا وعشرة اا ةبامليا.
الحكومة البورمية اتخذت المشروعات الحادثة
لتشريد المسلمين عن وطنهم
يف عا  0291ةا ا ي البورم باححسا مننقة (منغدو الشمالية اإلسسمية) عشرين ميس
مربعا مـن (بـاؤىل بـاهار) إىل (منغـدو) وأعلـن األحكـا العرفيـةل فـأةا الشـعل املسـلم العـ ا ل وةـد
ســلب حكومــة بورمــا أكي ــر مــن مت ـة أل ـ هكحــار مــن أيصــل األراض ـ الــت ميلكهــا املس ــلمونل
جباا مايو أكيـر مـن مثـانني ألـ
ومنححها للمزارعني البوةيني عل ض ا ار نا ل وك لك
هكحار لربية املواث وهراعة األره واخليروات.
أمــا األمــة املســلمة الــت كانـ مــن ســكااا األرــليني األبريــا ل فصــارت لقمــة ســامغة للبــوةينيل
وحص ــدت ررار ــات جن ــود احلكوم ــةل ايا م ــن ال سح ــني ال ـ ين عصـ ـوا س ــاداذم اإلةن ــاعيني
الغامشني الغادرينل وه ا مناة مصغرة جتر للمسلمني يف بورما اليو ل وما مل ن كر أكير وأوفر.
(  ) 1انمر ص  2من كحا ( ة أركان مسلم) باللغة ااجنليزية.
(  ) 2انمر كحا (مسلمانان مشاىل أركان ك سياس كشمك ) ليسحاة مم ر أمحدل ص .24

وما بق من مجاعة املسلمني ثردوا إىل ثغور باكسحان الشرةية بالقوةل وتسـليط ا ـي البـورم
الماملة الكافرة عليهمل وا يقل عددهم عن مثانني أل مسلم .
اللجنة اإلحصائية البورمية ألقت المسلمين بالخداع والحيرة
ويف عا  0294ثكل احلكومة البورمية  -خلداع املسلمنيل وإلقـامهم يف احلـرية وا يمـان -
نة للقيـا بإحصـامية املـواطننيل فمـن مل يقـدر علـ تقـدمي ح يمـة الن ـوم يصـدر عليـه احلكـم بأنـه
أجنبل وتشردهم بقوة ا ي إىل ثغور باكسحان الشرةية من دون أي متييز.
مث أجريـ عمليـات اإلحصـا عـا  0299وأحصـ الن ـوم (مـن متـمو إىل منغـدو) ووهعـ
احلكومـة تـ اكر هوياذـا الــت تـدا علـ ا نســية البورميـةل لكـن ةسـم ا ـواهات وضـع علـ املســلمني
العراةيلل يف إثبات جنسياذم بأستلة مشكلة تاراية وسياسيةل ح حكم عل مثانية عشر أل
مســلم مــنهمل بــأام غــري م ـواطننيل وأاــم باكســحانيونل وث ـردوا عــن الــبسدل والبــاةون مــن املســلمني
وضــع علــيهم املشــاكل املـ كورة أعــسال حـ أجــموا علـ تــر الــبسد وأي ـريا بلغ ـ عــدد ضــحايا
الغدر رةما ةياسيا.
لماذا أقامت الحكومة البورمية في منطقة (منغدو) وحدها
أكثر من خمسة وعشرين مركزاً عسكرياً ؟
يف مننقــة (منغــدو) الــت فيهـا ةــوة ن ــوة للمســلمنيل أةام ـ احلكومــة البورميــة أكيــر مــن مخســة
وعشرين مركزا عسكريال خبس املناطل األير الت فيها الكيرة والغلبة للبوةينيل وا تريـد احلكومـة
ال ا ا اولة إا العدوان عل املسلمنيل والملم املديد عليهم.
ومـن ناحيـة أيـر  :يف مجيـع وايـات بورمـا الـت فيهـا الن ـوة والكيـرة للبـوةينيل توجـد املنممــات
الشيوعية ااثراكية بعدد ا تعد وا ص ل وه تسـحمر يف حمـاوات ختريبيـة مـع احلكومـةل وتلـك
الوايــات واملنــاطل مــع ةلــك ياليــة عــن املركــز الواحــد فيــس أن يكــون فيهــا ( )49مركـزا عســكريا ؟
وملاةا ه ا ؟ ما أرادت ال ا إا اليغط واإلرها ليمة املسلمة األركانية.
وا ـدير باملسحمــة :أن الســلنات العسـكرية البورميــة تــدور علـ مننــل املســلمني يف أركــانل يف
العــا م ــرة أو م ـراتل ب ــدعو ختمي ــد ن ـريان اليــورةل فيق ــع ااث ــحبا بي ــنهم وب ــني املنمم ــة ااث ـراكية
البوةيـ ــة يف بعـ ــض املواةـ ــعل فحقـ ــو الق ـ ـوات العسـ ــكرية بحـ ــدعيم ةواذـ ــا بالـ ــدبابات والقنابـ ــل اليدويـ ــة
واألســلحة األتوماتكيــة ون ـريان املدفعيــة اليقيلــة لعــدة ســاعاتل مث ــاوا ااع ـرا با زميــة عل ـ يــد
املنمم ــة الش ــيوعية اإلثـ ـراكية البوةي ــةل مث يول ــون ت ــاركني ليس ــلحة يف س ــاحة ااث ــحبا ل مث تأيـ ـ
املنممــة اإلث ـراكية البوةيــة الـ ا احليلــة مجلــة األســلحة املروكــة يف امليــدانل فيســحعملها عنارــر الشــر

من الشعل البوةي يف أةية املسلمني األبريا ل ح ـموهم علـ تـر منـاه م وأراضـيهمل ويلبـأون
منكوبني ومقهورين إىل األراض الباكسحانيةل وا تزاا تسحمر ه ا ا رمية عل مر السنني إىل اين.
قطعة األراضي الموقوفة على الجامع الكبير بـ (منغدو)

تغيرت إلى مصنع الخمر ومزابل البلدية
يف عا  0291ةام السلنات البورمية بالحديل عل الدين اإلسسم ل فانحزعـ أكيـر مـن
عشـرين هكحـارا مـن أيصـل أراضـ املسـلمني املوةوفـة علـ ا ــامع الكبـري يف (منغـدو) فأةامـ الــا
عـدة مسعـلل وبــين يف بعيـها السـبن العســكريل وأةيمـ يف بعيـها مصــانع اخلمـر األهليــةل ويف
بعيـها مـرابط اخلنــاهيرل ويف أسـ لها مزابــل البلديــةل فلمـا اححبـ مجعيــة العلمـا يف بورمــا ووجهـ
المةية إىل الـوهارة البورميـةل جـرت كيـريا مـن أعيـا ا معيـة إىل معسـكر ااعحقـاال مث ةـا املسـلمون
يدافعون عن أراضـيهم فبـردت احلكومـة إحـد محسذـا املعحـادةل وأبـادت فيهـا كيـريا مـن املسـلمنيل
وةنع رؤوم مخسني ثخصا وتركحهم يف العرا .
سـت مدن من منطقة (أكياب) خالية عن أية نفس مسلمة
يف مننق ــة (أكي ــا ) أعنـ ـ احلكوم ــة البورمي ــة للب ــوةيني سـ ـ مـ ـدن هراعي ــة واس ــعةل إلةام ــة
مشاريع هراعية واسعة الننـا ل وهـ (مـ بـون) و ( بيـا) و (مروهونـغ) و (فـاكحو) و (كيوكحـو) و
(راسيدنغ) ف تلك املدن السحة ا توجد الا ن ـ مسـلمة ةنعـال فأرـبح مـدنا بوةيـة يالصـةل
والبوةيــون مل يســمحوا للمســلمني أن يبقـ ــم يف تلــك املـدن بي ـ واحــدل منـ بــد احلــر العامليــة
اليانيــة إىل اينل وباإلضــافة إىل ةلــك يف مدينــة (بوس ـيدنغ) مــن ض ـواحيها الشــرةية دمــرت احلكومــة
حمست املسلمني ثر تدمري يف مجيع األحيا والقر ل وا يحن فيها ن مسلمة يف ه ا األيا .
حاصل ما قال الزعيم الياباني المستر (تكاسى)
أحد القواد العسكريين من القوات اليابانية

حينما قدم مدينة أكياب فاتحاً بعام 1496م
ةاا :إن أفوا املنممة الحهكنية البورمية حمبو الشر وال حنةل ةد أثربوا يف ةلوالم العصبية والعنـاد
والغشــو والع ــدوانل وة ــد ث ــاهدت بعي ــين حينم ــا كن ـ يف مقدم ــة ا ــي الياب ــاول يف اليــو ال ـ ي
ديلـ فا ـا ملدينـة (أكيـا ) أن بعـض أعيـا الــحهكن اشـاركة جنـودهم الـ ين كـانوا معـ لغــرض
دال ــت عل ـ مقاطع ــة (أرك ــان) أا ــم باث ــروا ةح ــل املس ــلمني األبري ــا يف ن ـ اليــو ل وة ــد بل ــغ ع ــدد
املقح ـولني أربعــني ثخصــال وب ـ لوا جهــودا كبــرية يــسا مصــاحبت ــم للقيــا عل ـ الــزعيم املســلم

(مسر سلنان حممود األكيايب) والزعيم (حممد إمساعيل داؤد ثاا ماركن) ومها مـن الزعمـا البـارهين
السياسيني يف مقاطعة (أركان) من النام ة املسلمة.
ومي ـ (تكاس ـ ) يف بيانــه ة ــامس :إن املس ــلمني ال ـ ين يســكنون يف أركــان الش ــمالية والغربي ــةل
يكنون البغض للبوةيني عامـة وخبارـة للقـوات الحهكنيـة البورميـةل للسـبل الـ ي ةكرنـا أعـسال فـإام
األثرار وال حانون ومريدو الملم والعدوان.
وأضــا يقــوا :إن فــح ا نــد للعســاكر اليابانيــة بعــد احــحسا أرض بورمــا بكما ــا مــن املهمــة
السهم ــة والواجب ــات القاطع ــةل وه ـ ا ا تن ــاا ب ــدون إةام ــة الص ــلة م ــع املس ــلمني ال ـ ين يس ــكنون يف
حدود البنغاا الشرةية (ا ند) من عهد بعيد ومـدة مديـدةل فلـ ا أرـدر احلكـم لـرد األفـوا الحهكنيـة
البورمية إىل بورما ال وةانيةل وطلل األفوا اليابانيـة امللكيـة اخلارـة ملقاطعـة (أركـان) ليسـحخدمها يف
اإلةدا إىل األما والسري إىل ا ند (إنديا) .
وأكد تكاس مزيدا يف البيان :بأن س اح البوةيني وأثـرارهم اسـحباحوا ةحـل املسـلمنيل وةـاموا
بإيراجهم عن مسقط رؤوسهم با م والقهرل وه ا اخلباثة ا تزاا ترتكز يف ن وسهم اخلبيية.
ةالــه ر ــاحل ك ـربس أرك ــانل وع ـزاا إىل املراس ــل املحع ــني م ــن املنمم ــة الححريري ــة ا ندي ــة (ان ــدين
نيشــنل ارم ـ ( I.N.Aال ــو ا ن ــدي الــوطين) القاممــة بحايلن ــد (ســيا ) يف ع ــا  0224بزعام ــة
املسر (ثوالان سندر الون)

إمساك علماء البوذيين عن األكل والشرب في الهياكل والمعابد ،احتجاجا للمطالبة
بالدستور البوذي في بورما

وابتعاثهم وفد المؤتمر البوذي للدفاع عن العقيدة البوذية
إلى عاصمة بورما (رانجون) والرد على رئيس الوزراء
يف يوليــو ع ــا  0291اجت ــه إىل العار ــمة البورمي ــة (راجنــون) وف ــد م ـ متر البــوةيني لل ــدفاع ع ــن
العقيــدة البوةيــة مــن مدينــة (مانــديل) وضـواحيهال مييــل مجيــع ا يتــات الكنامســية وامل هبيــة واألحـزا
السياســيةل ملقابل ــة املس ــتولني يف احلكومــة ورؤس ــا األح ـزا ل للمنالبــة بالدس ــحور البــوةي الكام ــلل
و رمي ما يال ه من الشـيوعية واإلسـسمية وغريمهـال والوفـد الـ ي يـزور العارـمة هـ ا األيـا ل مكل ـة
مــن م ـ متر الــدفاع عــن العقيــدة البوةيــةل ال ـ ي انعقــد ةبــل ثــسح ســنواتل ومن ـ ةلــك الحــاريخ ــل

يحصـل باملسـتولني ويرفـع املـ كرات ويرسـل المةيــات إىل رؤسـا األحـزا ونـوا ا معيـة الحأسيســيةل
ينالبهم بإجاهة الدسحور البوةي للبسد.
ويف (راجنــون) أوا لقــا للوفــد بــالزعيم (أوباســو) أحــد وهرا بورمــا احلــايل ال ـ ي رحــل بالوفــد
ترحيبا حارال ولق الوفد منه عزما أكيدال عل الحعاون يف سبيل قيل الدسحور البوةي.
العريضة التي رفعها وفد العلماء البوذيين لرؤساء األحزاب والزعماء السياسيين:
بعد تقدمي الححية وااحرا :
نحقــد إلــيكم عــن وفــد مدينــة (مانــدىل) وض ـواحيها ال ـ ا امل ـ كرةل طــالبني مــنكم كمــا طلبنــا يف
م كرتنا الت سبقحهال ثيتا حمحما علينا وعليكم وعل كل بوةي.
 / 0إجاهة الدسحور البوةي.
 / 4رمي النما اإلسسم بعامة يف ه ا البسدل وخبارة ال قرات ايتية:
أ  /حرمة عقد الزوا لعلما امل اهل الدينية عل اإلطس .
 /رمي ةب البقرة اناسبة عيد األضح اإلسسم .
جـ  /جواه املناكحة فيما بني املواطنني من دون أي متييز.
د  /إحرا جيث املوت بدا من الدفن يف املقمة.
 / 3اإلسراع بإجاهة ه ا الدسحور.

(ملحوظة) العلما البوةيون ورؤسـا مـ هبهم ميوتـون أحيـا مـن أمل ا ـوع والعنـ يف ا ياكـل
واملعابدل ما مل توافل احلكومة عل ه ا الدسحور (مندوبو امل متر البوةي).
ااعرا باحلقيقة من رمي الوهرا البورم (مسر أونو) يحيمن رفض املنالبة املعروضة:
إنكم تعرفون جيدا عقيدتنا من البوةيل ومل نكـن أبـدا غـري مـوافقني ـو الدسـحور البـوةيل رغـم
أننــا مل نوافــل داممــا علـ مــا حــدح ومــا دــدحل وكيـ نســحنيع أن نوافــل ونســاعد يف ةلــك ابــرد
اححبــاجكم احل ـادح حاليــال ألن ورا ه ـ ا ااححبــا واملنالبــة ةيــية مســلم بورمــا مســحورةل وا
يزيــد عــددهم عــن مليــون مســلمل ولــي هـ ا مــن النبيعـ لقيــية مســلم بورمــا وحــدهمل بــل ه ـ
ةيية سـحمامة مليـون مسـلمل ومـا يف ةلـك تعصـل ورجعيـة مـا دا املسـلم ينـرح ةيـيحه علـ أسـام
ديينل وينمر إليها كقيية كل مسلم يف العـاملل ومـن العبيـل أن نـر بعـض الساسـة البـورميني بعـد
كل ه ا يلحز جانل املماهرة يف رراعها مع احلكومة البورمية حوا إجرا الدسحور كما ا ا .
وفيما يل ثهادات سريعة تلق أضـوا علـ املسبسـات والمـرو امل ملـة الـت رافقـ عمليـات
النرد واإلبعاد ماهري املسلمني األركانيني إىل األراض الباكسحانية.

قرارات مؤتمر المنظمات اإلسالمية الباكستانية لقضية الالجئين البورميين
قرارات االجتماع األول
اجحمــع يف مقــر الــدعوة إىل اخلسفــة اإلســسمية عل ـ منهــا النبــوة يف (جاجتــا ) يف  01و 01
فماير عا  0282مندوبون عن املنممات اإلسسمية الباكسحانية ايتية واملنممات األركانية:
( – 0منممة الدعوة إىل اخلسفة عل منها النبوة ) بزعامة السيد مصن كماا احلسين.
( – 4م متر اجملاهدين العامل ) برماسة السيد مصن كماا احلسين.
( – 3م متر أركان اإلسسم ) بزعامة ال اضل النبيل واجملاهد ا ليل الشيخ ن ير أمحد البورم .
( – 2املنممة اإلسسمية لدعم املهاجرين األركانيني القاممة بباكسحان الشرةية) بزعامـة األسـحاة
مم ر أمحد األركاو.
وةد افحح امل متر فييلة األسحاة ث يل الرمحن رمي ا لسة األوىل بحاريخ 0282/4/01
بكلمة رحل فيهـا برؤسـا الوفـود وهعمـا األحـزا واملنممـات اإلسـسمية الباكسـحانية وغريهـال
وةــد بــد اناةشــة ج ــدوا األعمــاا اإلعسميــة يف جلســحها األوىلل وة ــد انحه ـ ا لســة يف الس ــاعة
اخلامسة مسا بالحوةي الباكسحاو يف اليو ن سه.
مشكلة الالجئين األركانيين
أوا :مشكلة السجتني البورميني من مقاطعة (أركان الشمالية والغربية).
نم ـرا ألن مش ــكلة السجت ــني ة ــد أر ــبح مزمن ــة بس ــبل توار ــل ااعح ــدا ات م ــن الس ــلنات
البورمي ــة وث ــعوالا الك ــافرة ا ــامرةل وكي ــري م ــن املس ــلمني األرك ــانيني ة ــد طـ ـ مردوا م ــن بي ــوذم وأم ــاكن
إةامحهمل وانحزع منهم أراضيهم و حلكاذم بالقوة.
فإن امل متر يف اجحماعـه اخلـاص لقيـية اجـ بورمـا (األركـانيني) ينالـل العـامل اإلسـسم مـن
امللــو ورؤســا املنمم ــات اإلســسمية يف األةنــار واألمص ــارل عل ـ القيــا بالحعه ــدات الــت ةنعوه ــا
واحرا اليمانات الت ةدموها إىل األمم املححدة بشأن محاية السكان املـدنينيل وعـد املسـام الـم
أو إرغامهم عل ا برة.
ومن املعلو أن (بورما) من الدوا املشـمولة بالعيـوية ا امـة يف األمـم املححـدةل ألن الـ ي تـوىل
جهاه األمانة العامة هو من أبنا الشعل البورم (وهو املسر أوثان ).
ثانيا :يناثد امل متر (اليمري العامل ) للمساعدة عل إعادة السجتني ال ين أيرجـوا مـن (أركـان
الشمالية) باليغط عل البوةيني عل وجه السرعة ةبل حلوا فصـل الصـي ل إنقـاةا ـم مـن مـوت
أكيد.

قرارات مجاهدي أركان
ثاليا :يقرر املـ متر القـرار اإلمجـاع الـ ي اخت تـه (املنممـة الححريريـة األركانيـة) املعروفـة ب ـ (ياهـد
أركان) بزعامة املسر جع ر حسني رمي املنممـة املـ كورة يف تـاريخ  01مـارم عـا  0294اقـا
(تنغ باهار) (بوسيدنغ) بورمال ونص القرار ما يل :
أ  /أن تنحد نـة إىل مننقـة أركـان الشـمالية (بوسـيدنغ) و (راسـيدنغ) للبحـث عـن عمليـات
النــرد واإلبعــاد الــت جتــر يف املننقحــني امل ـ كورتنيل عــن طريــل ة ـوات ا ــي البــورم ل للححقــل مــن
األعمـاا الوحشـية الـت أرـاب األمـة املسـلمة يف املننقحـنيل ويشـر معهـم يف اللبنـة بعـض هعمـا
املسلمني .
 /الس ــكوت ع ــن تل ــك ا ــاوات اإلجرامي ــة والوحش ــية م ــن هعم ــا احلكوم ــةل أل ــي يرة ــا
للحعهدات ومواثيل األمم املححدة ؟
ج ـ  /مل تقـ هـ ا السلســلة يف طــرد الســكان املســلمنيل بـل هاد عـدد املهــاجرين إىل باكســحان
الشرةية أكير من مخسني أل مسلم حاليا.
قرارات جمعية العلماء في بورما
رابع ــا :درم املـ ـ متر الحق ــارير الـ ـواردة واملـ ـ كرات ال ــت ور ــل ع ــن القي ــايا املحعلق ــة باألةلي ــات
اإلســسمية امليــنهدةل فمنهــا ةـرارات مجعيــة العلمــا يف بورمــا بشــأن طــرد املســلمني عــن بسدهــم يف
مقاطعة أركان الشمالية والغربيةل ونص القرار ما يل :
أ  /أردرت مجعية العلما يف بورما اقرها (منغدو) يف  0298/2/43ةرارا ينالـل احلكومـة
البورمية بإيقـا عمليـات النـرد واإلبعـاد وإحـرا البيـوت واملسـاجد واملـدارم اإلسـسمية يف مننقـت
(بوسـيدنغ) و (راسـيدنغ) وه ـ الــت جت ـَر بــدعو منــع املـواطنني الباكســحانيني مــن الحســلل املزعــو ل
وإرغـامهم علـ العــودة إىل األراضـ الباكسـحانيةل وةلــك عـن طريـل ةـوات السـلنة البورميـة املوســومة
(ىب – ت – اي ) ()–B – T - F
 /تكلـ ا معيـة األمانـة العامـة لعـرض النســخة ا حويـة علـ القـرارات والحورـيات املحخـ ة
إىل ا هات العليا من العسكرية والدبلوماسية.
ق ـرارات المؤسســة التعاونيــة لمهــاجري أركــان ،املوســومة بـ ـ(اجنمــن مهــاجرين أركــان اشــرة
باكسحان).
يامسا :يقرر امل متر القرارات الت اخت ذا امل سسة الحعاونية ملهاجري بورما القاممة يف باكسـحان
الشرةية بحاريخ  0281/2/43ونص القرار ما يل :

أ  /أردرت سكرتارية (أجنمن مهاجرين أركان اشرة باكسحان) بيانا رـح يا يف  / 43ابريـل
عا  0281اقا (فهارتل جاجتا ) يشبل النرد واإلبعاد يف حل مسلم بورما.
 /كمــا أثبـ األســحاة مم ــر أمحــد أركــاو أمــا ا معيــة الوطنيــة يف باكســحان الشــرةية فســاد
املزاعم البورميةل الت تَد مع تسلل العنارر الباكسحانية إىل األراض البورميةل عم باكسـحان الشـرةيةل
كما أثبحه األسحاة مم ر أمحد األركاو (رمي أجنمن مهاجرين أركان اشرة باكسحان) (.)01
قرارات االجتماع الثاني يو ويل اهلل الدهلوي رمحه اهلل تعاىل
سادســا :درم امل ـ متر الق ـرار ال ـ ي اخت تــه املنمم ــات اإلســسمية اناســبة ةكــر الش ــاا ويل اهلل
الدهلويل يف العا املاض ل انالبة احلكومة البورمية إعنا احلرية الكاملة وااسحقسا الحا للشعل
حكمها يف مننقة اصورة.
املسلم البورم ل الساكنني يف مقاطعة أركان الشماليةل الواةع
كمـ ــا نش ـ ـرته ا ريـ ــدة اليوميـ ــة (اهاد) دكـ ــا (عارـ ــمة باكسـ ــحان الشـ ــرةية) بعـ ــددها الصـ ــادر يف
0281/4/8
المطالبة إلى الدول اإلسالمية ومنظماتها
س ـ ــابعا :اس ـ ــحعرض امل ـ ـ ـ متر أن يناث ـ ــد احلكوم ـ ــة الباكس ـ ــحانية ومجي ـ ــع احلكوم ـ ــات واملنمم ـ ــات
اإلس ــسميةل أن تس ــحخد ن وةه ــا ل ــدفع العراةي ــل واملش ــاكل ال ــت وض ــعحها احلكوم ــة يف س ــبيل أدا
املسلمني فريية احلغ وهيارة املسبد النبوي من مخ سنوات يف حل مسلم بورما(.)00
القضايا اإلسالمية:
ثامن ــا :درم املـ ـ متر ةي ــايا األةلي ــات اإلس ــسمية املي ــنهدةل ومنه ــا ةي ــية الش ــعل املس ــلم يف
أركانل وأنه ليسرنا أن نبني أن ا ماعـة اإلسـسمية ومقرهـا (اهـور) بباكسـحانل بـدأ أوا مـرة يف عـا
 0281يف حبــث ةيــية املســلمني يف بورمــا وغريهــا مــن الشــعو املســلمة امليــنهدة ـ احلكــم
الكافر.
وةــد ةــد امل ـ متر إىل األمــني العــا للم ـ متر اإلســسم -ومقــرا (كراتش ـ ) معــايل وهيــر الق ــانون
الباكسحاو األسحاة أنعا اهلل يان -م كرة بالميد من جاجتا يف  40ينـاير عـا  0282بـرةم 22
و  29و  28حــوي عل ـ املنالب ــة بقيــية املس ــلمني األرك ــانينيل ليعرضــها يف امل ـ متر ال ـ ي ســيعقد

(  ) 01يف كحابه ( مسلمان أركان ك سياس كشمك ل حصة ثاو) وكان ةلك يف  01يونيو عا . 0299
(  ) 00كما نشرذا (جريدة اسرين ديل ) الباكسحانية يف عددها الصادر يف . 0281/04/41

باســم :امل ـ متر اإلســسم اإلفريق ـ وايســيويل بكراتش ـ (باكســحان) ويشــر يف ه ـ ا امل ـ متر يل ـوا
املنممات والنقابات واألحزا من اثن عشرة بلدةل ويسحمر عشرة أيا من  40إىل  30يناير عـا
. 0282
كم ــا ة ــد امل ـ متر نس ــخة اثل ـة إىل (بــري هادا الســيد عب ــد الســحار) وهي ــر اخلارجي ــة الباكس ــحانية
السابل .
وك ـ لك رفع ـ امل ـ كرة امل ـ كورة إىل رمــي الــوهرا يف بورمــا (املســر :و ويــن) يف يــسا هيارتــه
لباكس ـ ــحان أوا يف (روالبن ـ ــدي) بح ـ ــاريخ 0312/0/41ه ـ ـ ـ وثاني ـ ــا يف 0312/0/31ه ـ ـ ـ يف (دكـ ـ ـا)
عارمة باكسحان الشرةية.
وأكــد املـ متر يف تلــك املـ كرة اححباجــا إلعنــا الحســهيست السهمــة للمســلمني األركــانينيل يف
سبيل أدا فريية احلغ عا 0312هـ بعدد كبريل تكاىف ما فات مـنهم يـسا مخـ سـنواتل مـن
عا 0313هـ إىل 0311هـ.
(ملحوظــة) لكــن الــوهارة البورميــة مل تص ـ مغ إىل هـ ا املـ كراتل إا بـأةن رــما ولســان أيــرمل
وأبـ ـ أن تنق ــاد وتس ــحبيل للص ــوت اإلس ــسم الـ ـ ي يهي ــل ال ــا للخي ــوع إىل ةـ ـرارات املنمم ــة
اإلسـسميةل ومل يـرد يف إحصـاميات احلبـا الوافـدين مـن يـار الـبسد اإلسـسمية إىل اململكـة العربيـة
السعودية لحأدية فريية احلغ عا 0311هـ فرد من أبنا املسلمني يف بورمال كما ا ا .
الجلســة الختاميــة :ايحــحم امل ـ متر يف (جاجتــا ) واخت ـ ت عــدة تورــيات بشــأن دعــم السجتــني
األركـانينيل مث ألقـ اخلنــا أيـريا فيـيلة الشــيخ نـ ير أمحــدل األمـني العــا ملـ متر أركــان اإلســسم ل
ـ ـ عنـ ـوان (ن ــدا إىل الع ــامل اإلس ــسم ) وأك ــد املن ــدو األرك ــاو يف كلمح ــه داعي ــا مجي ــع ال ــدوا
اإلسسمية واملسلمني يف أةنار العاملل إىل تقدمي كل عون ودعم للمنممة الححريرية األركانية.
شكر وتقدير لرئيس المؤتمر
يقــرر امل ـ متر تقــدمي الشــكر والحقــدير إىل مساحــة الســيد مصــن كمــاا احلســينل عل ـ جهــادا
املحوار ــل م ــن أج ــل وحـ ــدة العـ ـامل اإلس ــسم ل وإنق ــاة ال لسـ ــنينيني واملس ــبد األةصـ ـ م ــن ب ـ ـراثن
الصــهيونيةل كمــا يشــكر امل ـ متر جهــاه األمانــة العامــة للمـ متر علـ نشــاطه الــدامل يف تن يـ ة ـرارات
امل متر.
جاجتا يف  01و . 0282 – 0 – 01
مصن كماا احلسين – رمي امل متر العموم يف باكسحان.
حافظ أمحد مدير النشر واليقافة.

ةاكر أمحد ينيل جامع أندر ةلعه يف جاجتا .
ن ير أمحد األمني العا مل متر أركان اإلسسم .
نور اهلل األمني العا للمباهدين العامل .

الخاتمة:
وبعــد :فإننــا ا ــاوا أن نقــد حليــرات القــرا ت صــيس ملــا حــدح ةبــل هـ ا املنشــورات؛ فقــد
تقشعر منه ا لود ويعبز القلم عن البيانل وةد ةاا األسحاة يليل الرمحن رـاحل (كـربس أركـان)
إن حـوادح القحــل والملــم وااعحــدا كيــرية وكيــريةل والحــاريخ حافــل بــأنواع القصــص ا مبيــةل ولكــن
ال ي وةع للمسلمني يف بسد (أركان) ي وةها أل مرة.
هـ ا منـاة مصـغرة ملــا ـر ضـد املســلمني يف أركـان منـ احلـر العامليــة اليانيـة إىل يومنـا هـ ال
وما مل ن كرا أكير وأكمل واهلل املسحعان.

فهرم الكحا

مـقـدمـة
حمل الوةوع
عدد املسلمني وطبقاذم
ديوا اإلس ــس يف بورما
انحشار اإلسس يف بورما بص ة سريعة
دور سياح العر يف بورما
يدمات املسلمني يف بورما
بداية اضنهاد املسلمني ةبل احلر العاملية اليانية
محلة ااضنهاد أثنا احلر العاملية اليانية
تشكيل حز الحهكن للقيا عل اإلسس
ةرارات حز الحهكن
حاكم بورما املسيح غادر بورما إىل ا ند
مدينة بيا كان مركز ال ساد
أوا ما بدأ ال ساد من مدينة بيا
بعد ةها األمواا املححل اخلنر عل املسلمني
توجه أنمار الحهكن إىل املناطل األير
اجملاهر الدموية ضد املسلمني
العدوان عل املسلمني
حـادثـة تـيـنـ ـو
مـ ابـ أَفَـل
يـزرة (فنكها) و (را ثـنغ)
العدوان عل املسلمني اننقة كيوكحو
م اب (الار فارا) و (يندا)
اثـحعاا نريان ال ساد يف راسيدنغ و بوسيدنغ
لينكوامن
فرامن كهون
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موهام و انك فرانغ
هبو البوةيني عل املسلمني بـ(سربسحه)
معركة أندانغ عا 0224
عودة اجملاهر الدموية اننقة سربسحه
معركة بوسيدنغ
ا بو عل البايرة الديانية
بعية النصر من مسلم منغدو إىل معركة بوسيدنغ
هزمية العدو ادينة (بوسيدنغ)
أسبا اانحصار يف رأ اجملاهدين
ييانة حاكم مدينة منغدو املسيح (املسر ماند)
تشكيل املنممة الححريرية األركانية انغدو
هبرة املسلمني األوىل من أركان إىل أرض البنغاا
بنا مدينة املهاجرين يف (دنيا جبور) البنغالية
عودة برينانيا إىل بورما بإعانة أمريكا عا 0229
اسرداد املهاجرين من أرض بنغاا
ابحعاح اللبنة املشكلة اسرداد املهاجرين
رجوع بعض املهاجرين إىل وطنهم وبعيهم إىل غريها
العدوان البورم عل املسلمني وا برة اليانية اليخمة
بداية إرها املسلمني بعد ااسحقسا
ثهادات سبلحها ثخصيات
يسرة ما سبلنا من الشهادات
احلكومة البورمية تشرد املسلمني عن وطنهم
اللبنة اإلحصامية البورمية ألق املسلمني باخلداع
ملاةا أةام احلكومة البورمية يف(منغدو) مراكز عسكرية
ةنعة األراض املوةوفة بـ(منغدو) ول إىل
مصنع اخلمر ومزابل البلدية
سـ مدن من (أكيا ) يالية عن أية ن مسلمة
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حارل ما ةاا الزعيم الياباو املسر (تكاس )
إمسا علما البوةيني عن األكل والشر يف
ا ياكل واملعابدل اححباجا ...
العريية الت رفعها وفد العلما البوةيني لرؤسا
األحزا والزعما السياسيني:
ةرارات م متر املنممات اإلسسمية الباكسحانية
لقيية السجتني البورميني
ةرارات ااجحماع األوا
مشكلة السجتني األركانيني
ةرارات ياهدي أركان
ةرارات مجعية العلما يف بورما
ةرارات امل سسة الحعاونية ملهاجري أركان
ةرارات ااجحماع الياو يو ويل اهلل الدهلوي
املنالبة إىل الدوا اإلسسمية ومنمماذا
اخلامتة
ال هرم العا
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