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 بسم اهلل الرمحن الرحيم      
 ةـدمـقـم

 (أركان) المسلمون في بورما
هــ ا ةصــة حافلــة بــاملواة  ف: نــب بعــدال وبعــد احلمــد هلل وحــدال والصــسة والســس  علــ  مــن ا

ت دَ َجــوَ  لمــن املــ منني ةيف احل ــاع علــ  الــراح الروحــ  ألمــوالرغبــة  لالداميــة والحيــحيات وال ــدا 
جتمعـ  عنارـرا عامـا   لة ودون مقـدمات أمـا  ركـا  مـن األحقـاد والحعصـل وا هـلن سها حـني غـر  

كانـ  املرحلـة اململمـة الـت اجحاهذـا هـ ا األمـة  ـ  حـ    لبعد عا  وجيس  بعد جيل وةرنا  بعد ةـرن
ر مـن َمـتصـننعها يف العـادة غـري ه   وأما  فنون من ا ـرامم السـارية العبيبـة الـت ا لضغط ااسحعمار
 .واملصابني حباات رهيبة مزمنة من العصبية اخلنرة الرهيبة لاملرض  اجملانني

وةـدم  ماةـدم  مـن الحيـحيات ح ا ـا   لاعلأما األمة الت ةاس  ماةاس  من األا  واملح
 .(أركان) فه  أمة املسلمني يف بورما لعل  تراثها الروح  العميم

مـن  -األركـانيني  –ه ا الصورة اململمة الداكنة لحاريخ الصراع الدام  بني املسـلمني الممـاويني 
يــري   ن غرضـها مـاوبـني ا اليـة البوةيـة مـن ناحيــة أيـر ل ليسـ  مـن رـنعنا  ــنل ولـي  مـ لناحيـة

 ـ  ضـو  املوضـوعية  لالن   البشرية الراضيةل لكن امل رخ ال ي يسع  إىل تصوير احلقيقة والوةامع
لك  تـدر  األجيـاا ايتيـة األبعـاد  لا أن يسبل معاملها باألمانة السهمةإيسعه  ا لواحلياد العلم 

يــزاا يعيشــها أكيــر مــن ســبعمامة  مــاو  لالواةعيــة للمأســاة الــت عاثــها أكيــر مــن مليــون مــن املســلمني
لقـد سـقن  متـات ايا  ( العسـكرية)أل  منهم يف ةلل ا مهورية البورمية املعارـرة ااثـراكية 

عــادة إوتسحقــ  املشــاهد امل ملــة يف ةلــل بــسد بورمــال و  لمــن الشــهدا  منــ  بــدأت سلســلة املــ اب 
يل احلقــامل ليجيــاا ا ديــدة النالعــةل ةا كنــا راغبــني يف تســبإاحليــاة إىل الشــهدا  أمــر مســححيلل و 

ميانــا  عميقــا ب عاليــة القــيم إفيننــا نــ من  لحــدح يف بورمــا لمتــات  ــن انبهمــ  أمــامهم رــورة مــالو 
 .ويف بسد بورما يارة للها املسلمون يف العامل عامةالت طاملا مي   لالدينية السامية

حغري بحغـري هـ ا املصـاحل الـت تيـغط يف  والعسةات بني الدوا ت ل  وجت حواملصاحل السياسية ترو 
كيري من املناسـبات علـ  منـابع احلقيقـةل ولكـن القلـم الـ ي يسـبل للحـاريخ والـ ي دـاوا أن يقـد  

يباىل أن يواجه ااسـحغرا  والدهشـةل بـل  ا لعارية من الحمويه والحشويه والحيليل لليحداح ارور 
 .األثيا ح  النقمة عند الكيريين  ن غاب  عنهم حقامل 

بـل  لمني ودةيل خلسرة سريعة سـبلها ثـهود عـدواأهو نقل  لالكحيل انسبل يف ه  ن ماإ
 .ةس  غريبة الل ظ واملنب  والدين واحليارة أييا  أسبلحها 



هنا  ثهادات سنقدمها للقار    ا كحبه حمايدون عارـروا محلـة مـن املـ اب  واملواةـ  الدمويـة 
 .وامل ةية الرهيبة
تســحهدفه مــن  قيــل اان ــرا  ومحايــة  واــا لنســاو ويرياذــا املنشــودةإلاطيــة انايهــا اأمــا الدميقر 
 .  غري احلقيقة ح رض علينا أن نقوا احلقيقة وا ثف لالسس  العامل 

( أركان)املسلمني يف بورما مآس  نه مل يسبل لكاتل عريب أن تعرض ملوضوع إ ليبق  أن نقوا
قيقيــةل أو حــاوا أن ينــاة  أوضــاع هــ ا األمــة مــن املــ منني با ديــة يف ضــو  املعنيــات الحارايــة احل

 .السهمة
ننــا نعحقــد أن مســتوليحنا كمســلمني هــ  مســتولية يف لوإةا كنــا ةــد ايرنــا هــ ا املوضــوع بالــ ات

فـامل من للمـ من كالبنيـان )ا تعر  حبدود وا بحخو ل اللهـم غـري حـدود العقيـدة املشـركة  لمشركة
 .( (0)يايشد بعيه بع
ن ديـه  لمياننـا املنصـ  مـن الواجبـاتهـو مـا ميليـه علينـا إ لنسـبله يف هـ ا الكحـا  مـاأن واملهـم 
 .نشعر به من الرغبة الصادةة يف ةوا احلقيقة يف حدود ما

  لدين المماويا نوربن السبحان  عبد                         
 هـ0311مكة املكرمة ثواا                             

                                                        

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



 محل الوقوع
اعل ســـاحلها يلـــيغ البنغـــاا وا ـــيط ا نـــدي وجتاورهـــا دتقـــع بورمـــا جغرافيـــا ثـــر  البنغـــاا ويـــ

 .السيا  والصني ومىن بور والبنغاا
وا  لومن الناحية الحاراية تعحم بورما من املعاةل املهم لإلسس  يف ا ز  الشـرة  مـن ةـارة اسـيا

 .ن السكان املسلمنيهال  ح  ااسحقسا تيم أكم عدد م
 .ميل مربع 480.112: املساحة

 (. 0283حصا ات عا  إلطبقا )نسمة  بعة عشر مليونس :تعداد السكان
 .  21.2: الكيافة عل  امليل املربع

 .  %31مث ااجنليزية % 11البوةية : الرمسية اللغة
 .  %4املسيحية %  3اإلسس  % 29البوةية : الديانة

 لمحة تاريخية
 .مسلمين وطبقاتهمعدد ال

يبلغ عدد املسلمني يف بورما مليونا  ونص  املليون من يموع سـكااا البـالغ سـبعة عشـر مليونـا 
تقريبــا ل أمــا األةليــة اإلســسمية الــت تحمحــع بكافــة احلقــو  السياســية يف الــبسد كســامر املــواطنني فيبلــغ 

 (. 0221ه ا ةبل اسحقسا بورما عا  )مليونا  عل  وجه الحقريل 
 :واملسلمون يف بورما عل  طبقات

 . 111مسلمو بورما الوطنيون من أرل العر  ونسلهم اسحوطنوا من عا  : النبقة األوىل
 .ميسدية 0912يرانيني اسحوطنوا من عا  إلمسلمو بورما الوطنيون من نسل ا: النبقة اليانية
هـ ا  أييـا  مـن ةــدما  ( لركيــةأو ا)مسـلمو بورمـا الوطنيــون مـن نسـل الحاتـاريني : النبقـة الياليـة

 .املسلمني يف بورما اسحوطنوا يف القرن اليالث عشر امليسدي
 .واملغوا القدما  يف بورما( بحهان)مسلمو بورما من نسل الغوري : النبقة الرابعة

امللـك عـاملكري  ومسلمو املغوا هم من أتباع ملك ثـباع بـن ثـاهبان ا نـدي أيـ( ملحو ة)
 .من بورما (ركانأ)واية إىل    0881وا عا  ت 

مســلمو بورمــا مــن نســل اــحلط مــن الصــني وا نــد واملسيــو نــالوا جنســية بورمــا : النبقــة اخلامســة
 .بعد اسحيناام

نـالوا جنسـية بورمـا بغـرض  لاـم مـن جتـار ا نـدل إغري احلط من نسل ا نـدي: النبقة السادسة
 املزيـد مـن جهـودهم املاديـة واملعنويـة يف سـبيل ميتقـديف يف الصـ  األوا كانوا ه ا النبقة  و الحبارةل 



ـــ ين عممـــوا الحعلـــيم اإلســـسم  لنشـــر العلـــم وأحكـــا  الـــدين وافحححـــوا املـــدارم اإلســـسمية  لوهـــم ال
 . (4)واملعاهد الدينية يف بورما جبميع أةنارها

ـــري مـــن مســـلم  بورمـــا مـــن أرـــل  ـــة ومـــاهالوا يســـحوطنون ( راكـــ أ)هـــ ا وكي وعلـــ   (أركـــان)واي
 .منه مخسمامة أل  من املسلمني لاأليص يف املناطل الشمالية البعيدة

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 اإلســـالم في بورما
يل اإلسس  يف بورمـا يف القـرن اليـاو ا بـري عـن طريـل الحبـارة وفـا   اإلسـس  مـن العـر  د

 .اسيا  ماليزيا ومنها انحشر إىل باة  ثرةإىل بعد ديوا اإلسس   لوالبحارة العربية
أن اإلسس  ديل بورما ةبل ةلك الوة ل وترجع رلة العر  ببورمـا وهو : هنا  اححماا ايرو 
كما ررح به األسحاة يليل الـرمحن  -رل  اهلل عليه وسلم  -انني عاما  من بعية النب بعد مث إىل ما

 .املرحو  يف كحابه تاريخ بورما

                                                        

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



 نتشار اإلسالم في بورما بصفة سريعةا
بســـنيل مـــوملنيل ل أكيـــا )يف يف القـــرن الســـادم ا بـــري انحشـــر اإلســـس  علـــ  ســـاحل بورمـــا 

اا وا نــد وســواحل األةنــار اإلســسمية املغنيــة ميــل البنغــ وعلــ  أثــر ةلــك ةامــ  سلســلة مــن( راجنــون
 .ةلك من إيران والعرا  وغرياخلليغ 

 .إىل بورما من مننقة اخلليغ العريبو وةد ج ب  الحبارة عددا  ضخما  من العر  وال رم 
وبعد نكبة ثباع بن ثاهبان ا ندي عل  يد أييه عـاملكري فـر  ةمسـم كبـري مـن مسـلم  ا نـد 

وةد بقي  ه ا املننقـة  لمن بورما واسحوطنوا هنا  وغرسوا غرسا  كبريا  لإلسس ( ركانأ)احل إىل سو 
وبقي   ل  وةا  باحلكم عدة ملو  بورميون0808سنة من بورما ياضعة حلكم املسلمني إىل أوامل 
وكانــــ  احلــــر  بيــــنهم  لســــبلوا يس ــــا بنــــوات فريــــدة ليف حــــرو  مســــحمرة فيمــــا بــــني املــــواطنني

هـم مـن بـني  اختـ وا مسحشـاريهم ووهرا( من بورمـا)هاا الحاريخ د ظ أمسا  ملو  أركان  ل وماسباا  
ن بعض ملو  أركان تسموا بأمسا   إسسميةل كما يوجد بعض ةنـع العملـة القدميـة إح   لاملسلمني

 .عبارةالت كان  محداولة يف عهد أحد ه ا  امللو  نق  مكحو  باخلط العريب ا ميل 
 (بكلمــة ثــاا)يف عهــد ملــك باســوفهتيو املعــرو  ( البــورم )كانــ  نقــون النقــد األركــاو   كمــا
 هك ا  عهدايف كان  نقون النقد رامبة   (من بني)ويف عهد ملك ل هك ا 
 
 

 دور سياح العرب في بورما
 إليهـا أتـ  لاح العـر و مـن سـوهـو أوا مـن ديلهـا ميسديـة  122عـا  بورمـا ( ابن يرداهبه)هار 
مالـك خلمسـني ألـ  فيـل ويوجـد فيهـا امـل ( بورمـا الحححانيـة)أن ملك رمحه بعد مساعه رة من البص

 .غايل اليمن
أييـا بـل هـو مـن يلـيغ فـارم أتـ  بورمــا  اح العــر و ابـن سـليمان مـن سـفهـو : اليـاوأمـا الزامـر 

فيمـا  ةليل املعرو ( بورما الحححانية)ةاا األوا ميافا إىل ةلك أن ملك رمحه    وةاا ما190عا  
( كبـــرات)إا أن الســـلنة العســـكرية أةـــو  وأهيـــد مـــن معســـكر الحلـــرو والكبـــر  لبـــني دوا العـــامل

جلهـم مـن مسـلم  العـر  أرـحا   لركـانأوالحيكنل واكحش  بأن هنا  مدينة رامر  مـن سـكان 
م ةصـة مشـهورة يف اسـحينان ومتحـد جتارذـا علـ  طـوا السـاحل البـورم  وا نـديل و ـ لرناعة وجتارة

 .ابورم

ال إله إال اهلل 
محمد رسول 

 اهلل

 613سنة 
سلطان جائكام 

 إسالم



  وةــاا إن يف 213مــن سـياح العـر  هــو ابـن ال قيـه أتــ  مـن يلـيغ فــارم عـا  : اليالـثالزامـر 
لغــرض إليهــا الحبــار  أيلبــ لالواةعــة علــ  ســاحل البحــر( بورمــا الحححانيــة)ا نــد مقاطعــة امسهــا رمحــه 

 .ها ان ا في نشر الناعونلاخلنر ب ةهددم هااإلةامة فيلكن  لالن ع الكيري والرب  العميم يف الحبارة
هدهــار حــ  أوامــل القــرن الســادم اوةــد اســحمرت مدينــة اإلســس  يف ســاحل بورمــا يف النمــو وا

ــيايف و  لفيمــا بيـنهم حــرو  توجـر  لومزةوهــا ثـر  ــز  لحهــا المتكنرييـونإىل أن باغ لعشـر ز  يـر ه 
 .كاوألر المتكنرييون باسحعانة املسلمني املسحوطنني يف املعسكر ا

فــ حبوا  لعارــمة أركــان الســابقة (ميوهــانغ)هــاجم المتكنرييــون مدينــة   0809ويف عــا  ســنة 
  اســحقر املقــا  يف جزيــرة رامــر  0801وبعــد ثسثــة أعــوا  سـنة  لثــا   ــم مـن ســكااا واسـحبعدوا مــا

 (.بورما)وغريمها من مدن مقاطعة أركان ( كيوكحو)و
 
 

 :خدمات المسلمين في بورما
وسامهوا إىل حد كبري يف  ليسص يف كل عصور الحاريخإهم بلقد يد  املسلمون يف بورما بسد

 .مجيع معار  احلرية الت ياضها الوطنيون ضد ااسحعمار الميناو
  ومل يـن  مسـلمو بورمـا إيـواام 0221والت حصل  بورما بسببها علـ  اسـحقس ا الحـا  عـا  

ويف راجنــــون  لع املناســــباتفقــــد نارــــروهم وعيـــدوا ةيــــاياهم يف مجيــــ لاملســـلمني يف كافــــة األةنــــار
كمــا يوجــد الــا ثــسح مــدارم إســسمية   لةن مخســني مســبدا  آعارــمة بورمــا تحعــاىل  ــو الســما  مــ

 يلمود بن داود هاثـم راجنـون املمـاهر برماسة العسمة امل   حم (جامعة دارالعلو  تانبوي)منها : عليا
ختلو من املساجد واملدارم اإلسـسمية  وا يةلو األردباللغة  (ود راجنونما )وهو مدير اجمللة الشهرية 

سـسمية إلكانـ  املـدارم ابـل  ةريـة مـن القـر  الصـغرية والكبـريةل  وا لاألهلية مدينة مـن املـدن ا امـة
مـع اسـحمرار الدراسـة  لحيث كان  ماثية بن قات املسلمني وتمعـاذم لمنحشرة يف كافة أ ا  البسد

 .ية و األردو للغة العربية با
مســــلم  بورمــــا حمــــافمون علــــ  أدا  الصــــلوات اخلمــــ  ومحمســــكون بحعــــاليم الــــدين وســــكان 

يـــدا  )و  (مجعيــة العلمــا  بورمــا)وكــان هنــا  عـــدد مــن ا معيــات اإلســسمية أثـــهرها  لاإلســسم 
تـدرم و  لوا وامـع األهليـة ةهـد الدينيـاوكـان هنـا  املع (وسيشـنسأركـان مسـلم اي)و  (اإلسس  بورما

وكـان عـدد النـس  محبـاوها  عـن مخسـني ألـ  طالـلل   لاللغة العربيةباإلسسمية فيها احل  العلو  
 :يل  ت صيلها ماو كان هنا  عدد من اجملست اإلسسمية وا رامد 



 .يةو لغة األردالالرفيل يف راجنون ب: أحدها
 .يةو لغة األردالال ارو  يف راجنون ب: ثانيها 
 .يةو دلغة األر البورما مسلم يف راجنون ب: ثاليها 
 .يةو لغة األردالثري يف راجنون ب: رابعها 
 .لغة البورميةالنيوام  يف راجنون ب: يامسها 
 .يةو لغة األردالا مود يف راجنون ب: سادسها 

 :أما ا رامد فه 
 .لغة األردوية اديرية العسمة حممد إبراهيم املماهريالراجنون بيف دور جديد 

 .ة اديرية العسمة حسن ثاا راجنوولغة األردويالراجنون بيف البسغ 
 

 بداية اضطهاد المسلمين في بورما قبل الحرب العالمية الثانية
ضــــنهاد ضــــد اط ــــل البوةيــــون ينممــــون محــــست ا (أركــــان)وايــــة بعــــد هزميــــة المتكنرييــــني يف 

 .ل وسلل عل  طريقة حدييةانصل و املسلمني عل  ثكل احلرو  الصليبية من 
يــع الــبسد أيــ وا ينبقــون نمــا  الســخرة بــني املــواطنني إة  ــموام علــ  وعنــدما دانــ   ــم مج

باإلضــافة إىل مـــن  ثـــركاذم  لطاةــة  ـــم الـــا االـــت باهمـــة اليــرامل الة األرض ودفـــع اثـــر حالعمــل و 
وةـد جلـل هـ ا النمـا  ال قـر  ليهايل ل سححهـالااححكارية حل متلك األراض  الزراعية وتسخريها 

وكان  كل ينـوة يحخـ ها البوةيـون أو يحخـ ها املسـحعمرون مـن عمـاا المينـانيني املدةع للسكانل 
مــــن أراضــــ  ابــــامهم وأجــــدادهم وتــــدمري هــــويحهم األرــــليني تســــحهد  إيــــرا  الســــكان املســــلمني 

بالغـ   (وهارة أوسـو)وعنـدما ةامـ   لبوةيـة يالصـةمننقـة ركان من بورمـا أوجعل مقاطعة  ةلالوطني
ن أراضـيهم ومسـقط عمومـا ومسـلم  أركـان علـ  اخلصـوصل مـم  بورمـا جحهاد إليـرا  مسـلايف ا
هــ ا مسحــ   ــم أن تســن  ميسديــة لكــن األمــة املســلمة مــا0221ت عــا  مياحصــاإلأيــا  اســهم و رؤ 
بااححبـا  الحـا  والحصـوي  البـالغ لـد  احلكومـة المينانيـة القاممـة  لعن الوطن همقوانني إليراجال

 .يف بورما ان ا 
عل  ال ـور متـات األلـو  مـن مسـلم  ت احلكومة أجم  لاحلكومة المينانية بورماوبعد مغادرة 

وماهالــ  تقــو  الســلنات البورميــة عــن طريــل ل فهــاجروا إىل البلــدان اجملــاورةل بورمــا علــ  تــر  منــاه م
عمليــات الحهبــري اليــخمة الــت يف أركــان تنســ  األمــة املســلمة  اإلرهــا  واملصــادرة واليــغطل وا

  0224إىل عا   0221وةيون من عا  ن  ها الب



 ضطهاد في أثناء الحرب العالمية الثانيةالحملة ا
 تشكيل حزب التهكن في بورما للقضاء على اإلسالم

اةحـدا    لةبل بد  احلر  العاملية اليانية أس  البوةيون املنممات السياسية لنلل احلرية الكاملـة
واملنممة امل سدة حامية  لوهو حز  ال حنة (حهكنحز  ال)ومنها ( كانغرم)حبز  الححرير ا ندي 

ذكـن )رـنسح احلاضـر اايقـاا  ـا يف  لراعية اإلمث والعدوان عل  األمة اإلسسمية لالحشدد والملم
 لورفاةـه ومجـاهري البوةيـة( اوذمـا الـوجن )وكان بانيها األريل وامل سـ  األوا معحنـل البوةيـة  (فارت 

 ـامز يف منصـل الوكالـة الوهـو ( غلـون أوسـو)مم حـام  الحشـدد وا ـور وكان من رفقامه الزعيم األع
 . 0221مرتبحه رمي  الوهرا  تدر يا  عا  سنة   ح  بلغ لبداية األمر منيف ا اكمات البورمية 

انـدين )سن ةـوانني رمسيـة عـر    لوةبل بد  احلر  العاملية اليانية بص حه رمي  الوهرا  البورمية
 .يارة ا نود من أرض بورماو  ليعين الحدبري إليرا  األجانل( دراميو فاليس 

وكيـري  لاحلر  العاملية اليانيـة و   ه ا احليلة أي ت  حلكات ا ندوسيني واملدراسيني ةبل هر  
لكـن يف ةلـك الوةـ    لمن أبنا  ا ندوم واملدراسـيني ةحلـوا دون أمـوا م وأن سـهم يف بورمـا ال وةانيـة

ركـان  أألن الشعل البوةي من سـكان  لحم و ة من تلك ال حنة( بورما الحححانية)ركان أ وايةكان  
د الـحهكن امـأرسـل ة لاحلر  العاملية اليانية يف أراض  بورما لكن بعد هر   لدين عن السياسةيكانوا بع

ســحهدافه الشــعل البــوةي اويشــيع  ل ريكــه همليــبلغ (ركــانأ) وايــةرجــاا احلــز  إىل ( الــوجن  أومتــا)
 .ركانأان من سك

 (أكيــا )سســ  املنممــات البوةيــة ا ديــدة الســرية يف ضــواح  أ   لمث بعــد بــ ا ا هــود الكبــرية
( وثــوكهامنأ) ــ  هعامــة مســر  لال حنــة إىل املعســكر البــورم    وانيــم  هــ ا0224عــا  ســنة 
 .بالنيابة (ركانأ) وايةلاحلاكم 

 لمــن الشــعل البــورم ( ســاهن  ــا) هعيمــان أركانيــان أحــدمها لنيــل مــرا  الــحهكنلوبــ ا ا هــود 
طلبــه ل أمــا ثــاو الــ كر فمــا اســحح  مســلما  بســبل ابصــ حه مســلموايحــري ( فهــو كهــامن)وثانيهمــا 

وكـــان هدفـــه جـــس   لنمـــا  امل ســـد البـــوةيالحـــ  طأطـــأ رأســـه  ـــ   لالرياســة والو ـــام  احلكوميـــة
 .أركاناملسلمني من أرض 

 .قرارات حزب التهكن
ورتـل  لأةـا  حـز  الـحهكن جلسـة ي ي ـة لامل اب  الدامية واجملـاهر الرهيبـة ال ساد وبد  ةبل هر  

 :القرارات الحالية
 .جنود الحهكن ينقسمون إىل ثسثة أةسا / أ 



 (.رام ل)  دال و  األوا أرحا  البنا – 0
 .أرحا  اخلناجر: ال و  الياو – 4
 . أرحا  الرماح والعص: ال و  اليالث – 3
ذــون ااونــغ )و ( م نــغ ثــويا)ونامبــه ( بــوج  ســنبو أونــغ)عمــم يكــون ةامـد العســكر األ/   
( سـاهن  ـا) يرأسـهصدر أوامر احلملة وا بو  عل  املسلمني من املركز الرميس  ال ي تلكن ( بوغل 
 .وهو مسلم( الو كهامن)ونامبه  لمجيع األحواا واألمكنةيف 

 :يل  هد  القرارات ما
 .ليابانلجنليز وموافقة إللاال ة ( من بورما)ة أركان وايحصوا اسحقسا / أ 

 .وجدت ماكان  وحيي  ماينأ لإيرا  األجانل من أرض بورما يارة األحزا  املسلمة/   
 .وتوهيعها عل  الشعل البوةي لحراه  حلكات املسلمنيإ/ جـ 

 حاكم بورما المسيحي غادر بورما إلى الهند
يف الســلنات ا ويــة اليابانيــة القنابــل اليقيلــة ســقن  أ  ملــا 0220ديســمم عــا   43تــاريخ يف 

و ـوا ( نـدياإ)واسـحقر يف ا نـد  (راجنـون)غـادر حـاكم بورمـا املسـيح   لمدينة راجنون عارـمة بورمـا
وهـ  ايـر  (كيـا أ)ن مدينـة إحـ   للزعمـا  البـوةينيلمجيع دوامـر احلكومـة ل بل عند مغادرته بورما
كــان يف هــ ا املدينــة نامــل احلــاكم األعلــ  مــن   لن الشــرةيةحــدود باكســحاالقريبــة مــن وايــات بورمــا 

كيـا  أعنـد مغـادرة  (كيا أ) ةفبعله احلاكم األعل  لواي( أوثوكهامن)الشعل البوةي املعرو  بـ
 .أركان ( الكمشز)احلاكم املسيح  
ـــة  (أوثـــوكهامن)فلمـــا تـــوىل  ـــا أ)علـــ  واي ـــ (كي ـــه العامـــة مـــن  لمزامحـــة ةمـــن دون أي فرحـــ  ب

مكنـــحهم بعـــد أن ديـــل اليـــوار الغابـــات الكيي ـــة يف أل وهعمـــا  الـــحهكن يرجـــوا مـــن بـــوةيشـــعل الال
مـن املعلــو  أن و هـ ا  لوكــانوا اح ـني يف مقامـات يهولــة يف عهـد ااسـحعمار المينــاو لركـانأجبـاا 

يدي ومـــن ثـــد لهاثــقيا  القـــو  وم ســـدون يف األرض وســ احو مـــن أأعيــا  حـــز  الــحهكن كلهـــم 
عانــة إب لمعــرض الوجــود ومنصــة الشــهود ققــ  يف نيل وهــ ا املــ كورات كلهــا املســلمعلــ  القســوة 

فاســحوىل هــ ا  الشــرةمة الباغيــة ( أوثــوكهامن)كيــا  مســر أ  القــامم بأعمــاا وايــة ماحلــاكم البــور 
( حكومـة الحهـايون)فسم  األركـانيون ةلـك ال ريـل  لونواحيها (أكيا )الكافرة امل سدة عل  مدينة 

 .يا  امل سدينأي حكومة األثق
 د مدينة ممبيا كانت مركز الفسا

 ومنها انتشرت المفاسد والمذابح



وكـان  (كيـا أ ساندوي و)وه  مركز الحبارة بني  (ار ليمو)واةعة عل  ميني  (مدينة  بيا)إن 
ويقيمــون ا لســات  لوهعمــا  احلــز  أكيــرهم يســكنون فيهــا لفيهــا م ســدو الــحهكن وحاميــهيحمركــز 

زعما  البـارهين الو ( بريسر مسرساهن  ا)ن رميسهم األعمم وةامدهم إو  لا  الحهكناخل ية بني أعي
ـــغ ثـــويا( )أونـــغ وســـنبو( ســـيها بينهـــأ)و ( أومتـــه ننـــدا مـــاا)ميـــل  مونـــغ الوكهـــامن كمـــان )و ( ومون
 .(3)كلهم من سكان مدينة  بيا( مسلم

 
 اغتصاب أموال المسلمين و بدأ في سلسلة الفساد  أول ما

 اممبي من مدينة
ديسمم عا   48يف  (أركان)عارمة  (كيا أ)سقاط القنابل يف مدينة إوحارل املوضوع بعد 

وكــان هــ ا  (ةــيم)يف ســو   لعمليــات الغصــل علــ  أمحعــة املســلمني تجــر  ل  يــو  اخلمــي 0224
 غـريو  لالسو   حلتا  بأنواع من األةمشة اليمينة واألثيا  ال ايرة وال هل وال ية واجملـوهرات الغاليـة

 .يف البسدات ا لية جو نحوامل لةلك من ةيامر املأكوات
وكــان يف مجاعــة  لن األمــواا واألمحعــةمــميــ  مــن الــزمن ســاعحان إا والســو  رـار ياليــا   ومـا

هم ورـــبياام اثـــركوا يف ؤ شـــبان البـــوةيني حـــ  نســـاالوعامـــة  لالغارـــبني أعيـــا  الـــحهكن وجنـــودا
 .السلل والنهلغحصا  و اا

  وكـ لك أسـوا  0224مـارم عـا  سـنة  41و  41يف  ( بيا)بوا أسوا  مدينة وك لك اغحص
 .(فامنغ مرنغ)ومدينة  (مونغبوي)ومدينة  (كهايل نونا)مدينة 

ومــــاهاا املســــلمون يف  لوبرعايحهــــا (حــــز  الــــحهكن)وهكــــ ا اغحصــــبوا أمــــواا املســــلمني حبمايــــة 
بــل  لحصــا  األمــواا وحيــاهة األمحعــةألاــم علمــوا بــاليقني أن هــدفهم لــي  هــو اغ لالححسـر والح كــر

 .همن طويل وأيا  بعيدة  من لهم يف غاية العن  لس ك دما  املسلمني
 لتحق الخطر على أنفس المسلمينبعد ذهاب األموال ا  

وتشـاوروا يف احل ـاع علـ  أن سـهم  ( بيـا)دار األسحاة يليل الرمحن ادينة يف اجحمع املسلمون 
القــر  إىل أطــرا  ويرســل  لبــأن ا ــرم الكبــري يعلــل بــدارا اقــا  عــاا   فأثبــ  القــرار لوالــدفاع عنهــا

ييـر  ا ـرم  لنر ا بو  عل  املسـلمنيخب واأحسفإةا  لشبان املسلمنيالاإلسسمية جواسي  من 
وهكـ ا  لويسـحخد  الشـبان يف الـدفاع عـن أن سـهم لع الرجـاا والشـبان للـدفاع الـوةتحـبقوة ك   م
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 كـربس  أركـانكحـا   رـاحل   لةر  دار األسحاة يليل الـرمحن لحمل واحد اسحمر مجيع املسلمني يف
(2). 

ح  رارت القر   لوةحا  فوةحا (كيا أ)إىل مدينة  لي يةةوافل املسلمني   مث بعد ةلك ار ل
 لمث دمـرت ثـر تـدمري لياليـة عـن أن ـ  املسـلمنيمنـزا أكيـر مـن ثسمثامـة  ( بيـا)اإلسسمية اننقـة 
واملــــدارم اإلســــسمية أســــوأ يــــرا ل وتبعحهــــا الســــلنات البورميــــة لنــــرد الســــكان ويربــــ  املســــاجد 

حــز  )وةــد جــا  يف الحقريــر أن  لوااســحيس  علــ  أمسكهــمهــال يــراجهم منإأركــان و مــن املســلمني 
ملـواطنني علـ  اةلـك حرمـ  عـد وب لأركـانوا مسـلمالـت ميلكهـا اسحوىل علـ  كافـة األراضـ   (الحهكن
ححسا عل  أكير من مخسة اا  اكما اسحول  سلنات ا  لةلك بنا  أو غري إةامة أي ينياألركان

 .وةام  بإسكان عامست بوةية فيها (مرو هونغ)و (كيا أ)هكحار يف نواح  
 نظار التهكن إلى المناطق األخرىأوجه ت

توجــه أعيــا  الــحهكن إىل املنــاطل األيــر  الــت فيهــا  (مننقــة  بيــا)جــس  املســلمني مــن إبعــد 
 :ه املناطل   اوه (مننقة  بيا)ة املسلمني وكيرذم بالنسبة إىل ن و 

 . (كيوكحوهانغل فاكحول   بونل ميو م  )
بيــــوت ابـــ  و  لمــــواا املســـلمني علنـــا  يف األســــوا ألغحصـــا  ااعمليـــات فيهــــا جريـــ  أقـــد ف

 .نو املسلمالت ميحلكها املسلمني وااهن األره اليخمة 
 المجازر الدموية ضد المسلمين

 0224  إىل نصـــ  مـــايو عـــا  ســـنة 0224مـــن أوايـــر مـــارم عـــا  ســـنة  هلـــم باليـــبط بأنـــع
مـن )ركـان أ وايـةعراض النسا  املسـلمات بصـ ة عني ـة يف أالقحل والنهل وهحك عمليات اسحمرت 

 لكيــر عــددا  مــن رجــاا ســواكن الباديــة بالنســبة إىل املــدنينيأ (حــز  الــحهكن)عيــا  أوكــان ( بورمــا
 ليريــدون ال ســاد بقحــل املســلمني بعــد اغحصــا  أمــوا م لونســ اح املتــة مــنهم يف نيتســع أناحلــاا و 

 .عراض نسامهمأوهحك 
كــان فيهـا بيــوت   (ثـنبيل )ةريـةو  لل ــنيأالـت كــان فيهـا دور املسـلمني أكيــر مـن  (ع  َمــلم )ةريـة أمـا 

روهـا لكـ  ارجـوا مـن بيـوذم ويغاد لأوا وهلـةمـن رهـبهم أاملسلمني أكير من أل  بي ل فهـددهم و 
يف  (را  ثـنغل فنكهـا)يف ضواحيها أكـم القـر  ايـل  (م   بون)وك لك مننقة  ةلمزامح ةبدون أي

كــم القـــر  أمــن  (حــول الــار فــارال برغوافــارال ثــويحل ل جنــدا فيــدال متــحم فــاراكيو ك)نــواح  مدينــة 
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مســاع مــن  ل ــنيل والشــعل البــوةي اــا أهيــد مــن أيف كلهــا حمــست املســلمني أكيــر و ل و اإلســسمية
مـن  كيـرهـم أو ل ألن فيها ن ـوة املسـلمني لةبل احلر  العاملية اليانيةننقة وه ا القر ل أمسا  تلك امل

هم أن يقحلعـوا الشـعل البـوةي وأعيـا  الـحهكن ميكـنن المـن أن السـ احني مـن ميقر   واغريهمل 
الشــبان  مــن نيةيةلــو  البــو  تزلــزاكانــ  هــ ا األمــاكن  ألن  لتلــك املــدن اإلســسمية وةــراهم اجملــاورة

 .البارهين ال ين يسكنون فيها
جـس  املسـلمني مـن تلـك إسـاعدت الـحهكن علـ   يةسـلنات البوليسـاللكن القوات احلكوميـة و 

الــــ ي جعلــــه احلــــاكم األعلــــ  يف وايــــة ( كهــــامن وثــــوأ)حــــ  أعنــــاهم احلــــاكم البــــوةي ل املنــــاطل
 ( ا ند)تا  إىل ثرة  البنغاا عند مغادرذا احلاكم املسيح  الميناو بورما اج (كيا أ)

ــــوا   ــــة ســــلموا إىل  (كــــرين)وأمــــا أف ــــ ين هــــم مــــن الصــــ  األوا يف احلكومــــة البورمي عيــــا  أال
ةلـك بعـدد كبـريل ومـن  سلححهم احلربية من البنـاد  والررارـات وغـريأ نيوالشبان البوةي (الحهكن)

إىل تلــك األحــزا  عــددا    بالســر( أركــان وايــةوثــوكهامن احلــاكم األعلــ  يف أ)ناحيــة أيــر  أرســل 
بعــث ( وثــوكهامنأ)ل وا ــدير بالــ كر أن احلـاكم البــوةي ل اليدويـة وغريمهــاكبـريا  مــن البنــاد  والقنابــ

لغـرض ايحنـا  البنـاد  الـت   لةبل ثن الغارات علـ  املسـلمني لإىل تلك املناطل سلنات البولي 
فأيــ وا بــأمر احلــاكم األعلـــ   عهـــد ااســحعمار المينــاولمــن  صييــر باملســلمني يف حــوهة كانــ  
 .تلك األسلحة من أيد  املسلمني باحليلة امل كورة( وثوكهامنأ)ا ديد 

 ــا  ل املسـلمني مـن األســلحة اخلنـرية سـو  اخلنــاجر والرمـاح والعصـ يبأيــدمل يبـل : واخلسرـة
 .ا   يعد سسحا  يف ه ا األيا  كما ا ا

 
 العدوان على المسلمين

 هموغـري ( الـوجن  بنياسـيها) و( الوكهـامن)ونامبـه  (مسر ساهن  ـا)هكن أردر رمي  حز  الح
قـل هـ ا احلكـم وثـاع   ملـال و علـ  املسـلمني ةغـار حكم القحـل واإل لمن هعما  الحهكن وةواد ا نود

 لحــرا  بيـــوذمإاجحمعــوا علــ  القيــا  علــ  املســلمني و  لفيمــا بــني الســ احني مــن الشــعل البــوةي
 .ن وي حبونفاننلل البوةيون يقحلو 

ـــل عـــا   08يف   ـــاا عنيـــ  بـــني املســـلمني والبـــوةيني  (ثـــنبيل )  وةـــع يف مدينـــة 0224ابري ةح
يقـل عـن  ا وراح ضحية العدوان مـابأسلححهم البسينة امل كورة ان ا من العص  والرماح واخلناجرل 



علــ  وجــه وةحلــ  أهلهــا وأحرةــ  بيوذــا  لمــ  فيهــا اجملــاهر واملــ اب يفأة ل(9)ل ــني مــن املســلمنيأ
  وانحهكـــ لوايحن ـــ  ال حيـــات املســـلمات الع ي ـــات لاألط ـــاا  ـــ  أرجلهـــم واوداســـ لســـاكنيها

م و وعلقهــا علــ  رؤ  لبــامهن وأهواجهــنل وميلــ  بالولــدان األبريــا  أثــنع متييــلمــن احــرمحهن اــرأ  
 يـــر األمـــراو  لعملـــ  يـــد الحـــدمري والححريــل يف منحهـــ  القســـوة مـــن غــري عاط ـــة إنســـانيةأو  لانالنع ــ

بــاحلمرة  (ل يالشــنب)دمــا  الشــهدا ل كمــا أيــ ت أرض مــن احلمــرة تعلوهــا  (اــر ليمــو)أيــ ت ميــاا 
وحمسذا رـارت  لل يصورة الش ل األمحر بأفل الشنبكبق  احلمرة  أو  لإليها باجن ا  دما  املسلمني

 .أكواما    وأربح  جيث القحل لرمادا  
 ةحيــث ةهـــل ضـــحي (ع  ـمَ لمـــ)مــة املعروفـــة بـــة املســلمة اخلالصـــة العميقريـــوكــ لك وةـــع القحــاا بال

هــ ا املدينــة بعــد ا بــو  عليهــا يف و  ليقــر  مــن ثسثــة اا  مســلم املــ اب  الــت دبرهــا البوةيــون مــا
اخلنـري واات  حلكـن املسـلمني لـي   ـم مـن السـس ل  األمـر دافع املسلمون عـن أن سـهم يف بـاد
حربية بالنسبة تعد أسلحة  وه ا ا  لرماح والعصغري احلناجر وال لاحلر  ا ديدة القوية كما تقد 

 ليـر األمـر هـر  املسـلمون مـن عـ االمل وابأيدي الك ـرةتحوفر ةلك الت  والقنابل وغريإىل البناد  
لقـــ  النســـا  بأيـــديهن يف أو  ليف غابـــات كيي ـــة مـــن األثـــبار اإلســـحوامية اليـــخمةاح ـــون وأيـــ وا 

 املدينة بعـض الشـيوخ واألط ـاا فـ حبهم البوةيـون ةبـ  وبق  يف لالبحر والنهر ح ا ا  عل  حرمحهن
 .ال مامعالكيري من وميلوا جبيث القحل  وارتكبوا  لالنعا 

 حـادثـة تـيـنـفـو
الســيارة مـن فيهــا وسـامل املوارــست  يوجـد مـن بورمــا ا (أركــانوايـة )أن ا  ا ـ  علـ  القــر  ا
ووسيلة املوارست  لا ارية ب يل ا باا الشاهقة حماطة باألاار (أركان) وايةألن و وهال والقنار 

بني املقامات هـ  الـزوار  البخاريـة واملراكـل والقـوار  الشـراعية املصـنوعةل واملحعصـبون مـن الشـعل 
يف  نيعلــم املســلمبــدون  لالبــوةي حرةــوا الســ ن والقــوار  الــت تســحخد  للنقــل مــن مقــا  إىل ايــر

مـن  هـاوغري  (كيـا أ)إىل مدينـة  ( بيـا)لعبور النهر من مننقة  هو املرردو  (تينغو)ـاملكان املعرو  ب
إىل فلمــا ورــل  القوافــل الــت جنــ  مــن القحــل والــ ب   لاملنــاطل األيــر  الــت فيهــا ن ــوة املســلمني

حارـرهم السـ احون مـن البـوةيني مث  لواجحمعوا مجلة واحدة اقا  واحد (تينغو)مقا   (مننقة  بيا)
قحــل يا هم كمــوةحلــو  ل   النهــر فــ حبوا الشــبان مــن املســلمني ةبــ  النعــا جعلــوهم رــ وفا  علــ  ثــاط

الع ي ـات بعـد انحهـا  حرمـة املسـلمات  لوجدوا مـن الـ هل وال يـة النسا  مامن ي وا أمث  للق  البَـ 
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 لبــدما  الشــهدا  (يمــولاــر )حــ  امحــرت ميــاا  للقــوهن يف النهــرأمث ةحلــوهن و  ل  مــن أهواجهــنأاــر 
 .وجيث مشوهةل ةرع مقنوعةأو م و هنا  رؤ ثوهدت و 

تعــ  جيــل يف تــاريخ بورمــا اإلســسمية أ( أركــان)يف واحلقيقــة أن جيــل ااســحقسا مــن املســلمني 
 .يقل عن مخسة عشر أل  مسلم ا وراح ضحية ه ا العدوان ما لعل  اإلطس 

 
 ـقف  أ  مـذابـح 

دمري ةـد تكـررت يف  ن عمليـات القحـل والحـإبـل  لوةعـ  م حبـة (أركـان) وايـةيف كل مننقة من 
هو النريل النويـل يف سلسـلة جبـاا ميتـوا  ((0)فل أ در ة)وةريةل وا دير بال كر أن   كل مدينة وح

وينحهـ   (كيوكحـو)النويلةل وأما عرضه فس يقل عن سحني ميس  وهو طريل جبل  يبحد   من مننقة 
ملـا و  ليـخمةالعاليـة الألثـبار ا كيي ـةم    ـ  غابـات  للك ـرةل بينهما ةر  رغرية و  (راسيدنغ)اننقة 

أةــاموا احلراســة بــاألفوا  املســلحة مــن رجــاا عــن هــ ا النريــل علــم املحعصــبون مــن الشــعل البــوةي 
ونصـــبوا الكمـــني للقيـــا  علـــ   لعلـــ  رأم النريـــل مـــن ا انـــل الغـــريب نيالـــحهكن وســـ اح  البـــوةي

إىل املنـاطل الـت فيهـا  (كيـا أ)مـن منـاطل ثـرة  ل املسلمني ا اربني ال ين جنوا مـن العـ ا  والقحـل
ملـا ورـل  ةوافـل املسـلمني إىل و  (نغـدوم)ومننقـة  (يدنغسـبو )سـلمني وهـ  مننقـة مـن امل عـدد كيـري

عحــدا  اةــا  البوةيــون بــأهم دور يف القحــل والنهــل وا حــك وا لرأم النريــل مــن جانــل ثــرة  الــدرة
يقـل ثـهدا  هـ ا الـدرة عـن عشـرة  ا :ضـا  األسـحاة يليـل الـرمحن املرحـو  ةـامس  أعل  املسلمنيل و 

سـهم املقنوعـة وجيـيهم املشـوهة وعمـامهم الباليـة الرميمـةل وكانـ  هـ ا و يشهد به رؤ  لاا  مسلم
تكــاد تنحهــ  مــن املــ اب  الــت دبرهــا البوةيــون وأعيــا  الــحهكن علــ  مــرا   ة الهــ  البدايــة لسلســ

 .طةومن مييلهم يف ا ي  والشر  لومسمع من رجاا الدولة البوةية
 (راى شـنغ) و (فنكها)مجـزرة 
 (عـمَ لـم)و  (ثـنبل )يارـة مدينـة ل و ومداا ا امة ( بيا)بعد اسحتصاا القر  اإلسسمية اننقة 

ف ـ  ل كيـا يف ا نو  الشرة  من أالواةعة  (م   بون)توجه أفوا  الحهكن إىل مننقة  لامل كورتان
مـن  حكـونتمنهمـا مدينة كل و  لاملدن اإلسسميةمن أكم  (ثنغ  را)و  (فنكها)تلك املننقة مدينة 

ل وتلـــك املننقـــة بســـبل وةوعهـــا بـــ يل ة مــن البـــوةينيلك ـــر ل عـــدا بيـــوت امخســة اا  بيـــ  مســـلم

                                                        
 .من   جبل : ه ا الل ظ هندي معناا (0)



رهـل البوةيـون وي لسـكااامجيـع وا متـل بـل ةزراعراحلة للراضيها يصبة  حاهة أفإن  لبااا سلسلة 
 .لكيرذم وةوذم لإلسسميةمن سكان تلك املدن ا ميناوالسحعمار اايف عهد 

 : يل  ما (كربس  أركان) وةد جا  يف كحا 
املـــدن املـــ كورة أعـــسا بعـــدد هامـــل مـــن إىل  نيشـــبان البـــوةيالمـــع  (القـــوات الحهكنيـــة)فـــديل  
ف ححــوا نــريان املــدافع علــ  أهلهــال وةــد اســحعد املســلمون أحســن اســحعداد للــدفاع  لالبنــاد  واملــدافع

ةــا  الشــبان اواةــع أو  لوح ــروا اخلنــاد  حــوا املدينــة لا يف مدينــة واحــدةعــن أن ســهم حــ  اجحمعــو 
اليخينـهل   تيسـر مـن البنـاد  املصـنوعة واخلنـاجر النويلـة والرمـاح ا ـددة والعصـ ودجبوا اا لاخلنر
ن ثخصا إ: ويقاا لت ثر ايدان املعار  إن البناد  احلربية القوية بأيد  الكافرين ا: أيياا  ضوأ

يحبــوا كــان  لقحــد  بــه يف املــ هلالــ ي ي عــامل الــديينالرــورة علــ  مــن رــ و  املســلمني واحــدا 
الــ هن مــن  إىل يحبــادر  وا ل ــح  فــم بنــاد  الك ــار أمــا  هــ ا الصــنيعةي وا لأمــا  رــ و  املســلمني

 ا  ي ـمث حـاوا الك ـار أيـ ا ح لأو سحر اافه الك ـار بأهيـد مـن الكرامـة لكس ال ريقني إا أاا كرامة
النهــر يف لقــوا أوثــدوا بعنقــه احلبــارة الكبــرية مث  لفأيــ وا إىل موضــع ايــر لينــالوا مقصــودهم منــهل

مث بعد ةلك فحح  أفواا بناد  الك ـار وأطلقـ  ررارـها الناريـة علـ  دور املسـلمني  لا اري حيا  
 .ما  وجيث القحل  أكوا لرمادا  واحدة وأربح  املدينحان امل كورتان أعسا يف ساعة  لفأحرةحها

والبيــوت الــت دمرذــا القــوات البوةيــة مــن حــز  الــحهكن والشــبان مــن الشــعل البــوةي عــددها 
كمــا دمــرت يف ن ــ  املــدينحني   لي  بيــ  علــ  وجــه الحقريــل يف املــدينحني املــ كورتني فقــطاأربعــة 

أكير من مخسني مسبدا  وعشرين مدرسة إسـسمية ومسحشـ يات أهليـةل مث ةبيـوا علـ  العديـد مـن 
تقـــد  مـــن الشـــبان املســـلمني ليقـــاومهم ح ا ـــا  علـــ  مـــن ذنل و ايـــات املســـلمات وانحهكـــوا حرمـــال ح

وهاتـــان املـــدينحان بنمافحهمـــا وأناةـــة مبانيهمـــا  لعراضـــهن ةهـــل ضـــحية الررـــاصأرـــيانة كـــرامحهن و 
 لويـحخن هم املـوت مـن كـل مكـان لربححا مدين  املـوت والبشـاعة والـدمارأوتوسيع ثوارعهما ةد 

بقية الباةية مـن فلـوا املسـلمني واحلاا أن الوكل ه ا  ر   لثباح ا رمية القاسية الرهيبةوتسحقهم أ
مــن عشــرة ويقــار  عــددهم وهـم الــ ين جنــوا  لا ـاربني مــن بيــوذم ينحشــرون اح ــني يف غابــات كيي ــة

عشــرين ألــ  مســلم يقــدر بدد ســكااما مــع أن عــ لكــانوا يعيشــون يف هــاتني املــدينحني  ل  مســلمأا
 (منغــدو)و  (يدنغســبو )مننقـة هم إىل بلغــوا انحهـ  مقصــود مــاهــ ا  ا ـاربون و  ل  وجــه الحقريـلعلـ

إا ال ين ايحـاروا ا ـر  عـن طريـل البحـر ةـد جنـوا  لألن البوةيني مل يسمحوا  م أن يهربوا بأن سهم
ـــت فيهـــا عـــدد  رلمـــن العـــ ا  املكـــر  ـــاطل ال ـــرة ملســـلمنيافورـــلوا إىل املن و  (نغديســـو ب)كمننقـــة   بكي

 .(منغدو)



 
 

 توكيو كالعدوان على المسلمين بمنطقة  
  فقامـ  املـ اب  الرهيبـة وخبارـة يف مننقـة 0224يف أوامـل ابريـل عـا   جتددت ال ـ  وال سـاد

وكـ لك يف  لحيث يعي  البوةيـون واملسـلمون جنبـا إىل جنـل (ار كسدن)عل  ض ا   (حوكيو ك)
  .(8) مناطل مروهونغل وفاكحول وثوك يول وساندؤي

وا ــدير بالــ كر أن مجاعــات البــوةيني ةــد ةامــ  بــأهم دور يف اإلعحــدا  علــ  املســلمني الــ ين  
اـر  )كانوا  اوروام يف العـي  والسـكن واارتـزا ل وةـد بلغـ  فمـامعهم الـ روة يف جانـل ضـ ا  

 ن هـ ااسـكمـن و % 91 (حـوكيو ك)املسـلمني يف مننقـة ونسبة  م فيها ن وة وكيرة وةوةل و  (كسدن
( B-A)  إىي املننقــة ثــخص مــن العلمــا  البــارهين بــالعلو  الكونيــة وهــو األســحاة هيــن العابــدين يب

اســـحخد  الحـــدابري احلســـنة للـــدفاع عـــن  مـــع وفـــور علمـــه وغـــزارة بصـــريته ايـــادين ا اضـــرات مـــاو وهـــ
ـــع أميالـــه مـــن العلمـــا  علـــ  الوعـــد واملييـــا  الـــ ي فيمـــا بـــني مســـلم   أن ســـهم بـــل اعحمـــد هـــو ومجي

وه ا الرجل من البارهين بحلك املننقة وكان مبحعيا  و يس  يف المملـان  (ونغ هامن ويأ)وبني  (حوكيو ك)
يــر مــن الشــعل ايــاا يف مقابلــة مــع ثــخص إواســاعدذم  لعهــد ااســحعمار اإلجنليــزييف البــورم  
ا ااــز  وهــ ا اليــاو ملــ لكــ لك مــن البــارهين مــع الحعصــل ضــد املســلمني وثــاو الــ كر وهــو لالبــوةي
والـــ ا  لفاثـــعل نـــريان اانحقـــا  يف املســـلمني (حــوكيو ك)م  لرـــار عـــدوا  ملســـ (أونـــغ هيـــن و )اقابلــة 

ــــاالغــــرض الححــــل هــــو ورفقــــ ــــدون ال ســــاد وةح ــــ ين يري ملســــلمني اا اؤا بعســــاكر الــــحهكن والشــــبان ال
ذم وبــدأت حمــاوا ليــراجهم مــن الــبسدل وةــد عرفــ  عــن البــوةيني ةســوذم ومهبيــحهم منــ  ةــرونإو 

رـرار إمهلوا احل ـاع علـ  األمـن عـن سـابل أو  لاإلجرامية حينما أعلن ااجنليز عزمهم عل  تر  بورما
 .ن منهو واملسلمون حمروم ليف الوة  ال ي كان فيه البوةيون مدجبني بالسسح لوتصميم

م بـاؤهاةهـل  (املوت للمسلمني)دون ثعارهم الوحيد يف هحافاذم املحكررة دواندفع البوةيون ير 
عنــد مغــادرة  (أركــان) وايــةحافــاذم بهباؤنــا اليابــان هــ ا املقالــة يكررهــا البوةيــون يف ااإلجنليــز وجــا  
 .اإلنكليز بورما

أيـــــ  االحـــــزا  علـــــ  احل ـــــاع علـــــ  املســـــلمني  (ونـــــغ هامـــــن و أ)وعنـــــدما علمـــــ  الـــــحهكن أن 
احلــاكم األعلــ   (وثــوكهامنأ)علــ  رأســهم و هعمــا  الــحهكن   نــاد لويعصــمهم عــن ال ســاد والبسيــا

                                                        

 . لصاحبه يليل الرمحن (كربس  أركان)كحا  انمر   ( 8 )



وامــل أاحهم مث اننلقــوا يف للحأهــل واانحقــا  والححــال  مــع الشــبان البــوةيني وســ    (كيــا أ)بوايــة 
سـاهن  مسـر)اسحعداد الحا  عل  مقاومة املسلمني ح  رمي  حـز  الـحهكن با  0224ابريل عا  

( حـوكيو ك)و( روهونـغم)و ( بيـا)طلل أن جتمع أفوا  الحهكن بعدد كبري وجـم غ ـري مـن مننقـة (  ا
 .ي حبون املسلمني ودرةون بيوذم ويغحصبون  حلكاذم (حوكيو ك)من نواح  مدينة  ؤافبد

 (خندل) و ( فاره بهار)مذابح 
علـ  حـني  (االارفـار )ة قريـل (حـوكيو ك)ديل  القوات الحهكنية يف أوا يو  مـن اعحـدامها اننقـة 

وكــان  لحرةــ  البيــوت علــ  وجــه ســاكنيهاأهــا و وةحلــ  أهلل غ لــة مــن أهلهــا فأةامــ  فيهــا اجملــاهر
الــ ين ع علــيهم القـبض مــن املســلمني أمـا و  لجنـود الــحهكن والكرينيـون ةــد بــالغوا يف تقحيـل املســلمني

وكان جنود الحهكن والشـبان ل يند  لسماعه جبني اإلنسانية وهم االماجردوهم من اللبام وعفقد 
حـ  هلكـ  الكيـريات  لوأهواجهـن املقيـدين بالسسسـلبـامهن ايلعبون مـع املسـلمات أمـا   ونالبوةي
 اعليهــ واوســكب للقـوهم يف احل ــرأو  لخ والعلمــا  وجـردوهم مــن ثيــاالميوأيــ وا كيــريا  مـن املشــا لمـنهن

ةهــل ضــحية هــ ا العــدوان عــن ثسثــة  يقــل عــدد مــا وا لرــ ام  البنــزين فأحرةــ  مجيعــا  اــن فيهــا
وا سـيما بعـد  لنسـان بن سـهإثغل فيها كل  لكأيا  احلشركان  األيا   و  لاا  من األن   الميتة

تشـــردهم  لةنـــار املدينـــةأعشـــرات األلـــو  مـــن الســـ احني علـــ  كـــل  -أي ســـبق   –أن انـــدلق  
 .نزوات جنسية عارمةو يف القلو   حقادبأ لرغبة يف املقاومة
ــ ل كــان كــل إنســان ينلــو  لوا ــار عــن جــارا لواأل  عــن هوجحــه لغل  عــن ط لهــاحــ  األ  ث 

وحـاص املسـلمون حيصـة الصــيد  لحـس  اي ـة مــدمرةأعصـابه أومتــز   لالنبـاة يسحقـه رعـل القاتـل
ل هـــ وراحـــو ي كـــرون بســـرعة فيمـــا  ـــل أن ي علـــوال لمـــا  الصـــامد الـــ ي أغلـــل كـــل املنافـــ  جتاهـــهأ

 يقاتلون ؟ وااةا يقاتلون؟ وهل يسحسلمون؟
الـت هـ  مدينـة عميمـة  (ينـدا) مدينـة ايحـاروا اللبـو  إىلف لوالروح عزيزة كرميـة علـ  رـاحبها
 أن سـهم أن البـوةيني ايف هعـم مـن عهـد ةـدمي وأاـم ( القدميـة)ةدمية يسكن فيها مسلموا الروحانيـة 
 .تحعرض لقحا م وتشريدهم عن البسد

وإةا كـان  لثـنع ثـكلأبـأفمع رـورة و  (ينـدا)لكن البوةي مل يسم   م حـ  بـدأ القحـاا يف 
فـإام مل ينقـ وا بيـوذم وأمـوا م  لمن موت حمحمأن سهم نق وا أالبقية الباةية ةد ن من تو ه ا  السج

 .الت تركوها يف أحيا  املدينة
ـــه وةـــاا األســـحاة مم ـــر ـــد  (د  اركـــان  مســـلم) أمحـــد أركـــاو يف كحاب ملحقنـــا  مـــن بعـــض ا رام

 :يل  ما لأيا  احلر  العاملية اليانية ملراسلها اخلاصيف ااجنليزية الت نشرت 



ن الصــــورة الــــت رمسهــــا اليــــباط المينــــانيون واخلــــما  العســــكريون للم حبــــة ا اريــــة يف مننقــــة إ
 .فمع بأل  مرة من كل الصورة الت ثهدذا احلر  العاملية اليانيةأه   (حوكو كي)

 لكيــا  مــن املســلمنيأاــم يسحأرـلون منــاطل ثــرة  إالبوةيـون يســريون مجاعــات  ــو احلــر ل 
مث  لا  مــنهم علــ  مغــادرة الــبسد إىل الغــر يويرغمــون ا لملتــات مــنهم يف كــل يــو إاــم يــ حبون ا

وبـــدأ  لل أكـــم هعمـــا  الـــحهكنَبـــوةـــد نممـــ  عمليـــات ااعحـــدا  مـــن ةم  لدرةـــون دورهـــم ومســـاكنهم
القــر  اإلســسمية يف املــدن و وإةا كــان ا ــدو  ةــد عــاد إىل بعــض   ا لبحن يــ ها بدةــة فامقــة جــز ا  فبــز 

وغريمها ميس  فمـا ميـ  مـن األيـا  إا وةـد يلـ  املـدينحان املـ كورتان  ( بيا)و  (بون م  )مناطل 
 .متاما  من املسلمني

ةــد أرــبححا  (حــوكيو ك)كــم املــدن اإلســسمية اننقــة أمــن  (ينــدا) ةريــةو  (الــار فــارا) ةريــةوأمـا 
تشـحعل هنـا وهنـا  يف لقـد كانحـا تغنيهمـا سـحل كيي ـة تغـ يها النـريان الـت  لمدين  املوت والـدمار

وأمـا  كـل حريـل تقـ  مجاعـات مـن البـوةيني ةـد اثـرع  السـيو   لعشرات أو متات من األمكنـة
ــــت أيسهــــا أرــــحاالا  ــــ  هيــــ  المافــــنيل وتلقــــ  فــــو  دور املســــلمني ال ــــ  احلنــــل أو نقل أو محل

 .ثباح ا رمية القاسية الرهيبةأوتسحقهم  ليحخن هم املوت من كل مكان لم عورين
ــ  لقــد اسح  : ةــامس   (كــربس  أركــان)  رــاحل وييــي يف اايــة  (حــوكيو ك)قــدت مننقــة ل  وف  رم

فـــأيما بعـــض مــن اخلـــما  املعســـكرين الـــ ين ثــاهدوا يـــسا رحسذـــم أكيـــر مـــن  لاألســبوع املاضـــ 
وةـد احمـوا أن عصـابات البـوةيني تحبمـع يف ل نـريانالمخسني ةرية عل  وجـه الحقريـل تشـحعل فيهـا 

ن المـاملني إ: ةبل ااننس  يف غارذـا الدمويـة املـدمرةل ويف فقـرة أيـر  ييـي  ةـامس   هياكل عبادذا
و  (الارفـارا)  الرهيبـة يف ـمن حز  الحهكن والشبان البـوةيني اسحأرـلوا القـر  ااسـسمية بعـد امل ابـ

و  (مبـــار أ)و  (ميـــو  تينـــغ)و  (برغــوا فـــارا)و  (ثـــويحل )و     (فكحـــوىل)و  (مهـــامىن)و  (ينــدا)
 و (مينـغ كنـغ)و (سـادينه بـارا) و (ذن سـاالارا)و  (ارابـروانيه )و  (ةاض  فارا)و  (فلأ)و   (فيدا)
ف ــ  كــل ةريــة مــن القــر  املــ كورة وةعــ  مــ اب  ويــاهر بــل هــا وغري  (تنــغ تنــغ بــارا)و  (فهولبــار )

ا يف الحمييــل نــو ن تو  لعمليــات القحــل والحــدمري وحــوداح هحــك األعــراض والملــم وااعحــدا  كيــري وكيــري
وكانـ  بنـون احلبـاىل تبقـر باخلنـاجرل  لحرا  البيـوت ومنـاردة الشـيوخ والنسـا  واألط ـااإبا يث و 

علــ  مث يهبنــون إىل األرض لينغــرم يف بنــن كــل مــنهم ينبــر مــن أأمــا األط ــاا فيقــ   الــم إىل 
 .يناجر البوةيني

 :نسبل الصور السريعة الحالية (حوكيو ك)ةبل أن نر  مدينة 



كـان البوةيــون يف ةمـة ثــورذم الوحشــية يأيـ ون الن ــل املســلم ويرفعونـه يف ا ــوا  مث يحلقونــه   /أ 
 .يف بننه باخلنبر

كانــ  رةبــة املســلم اليــحية تقنــعل مث يوضــع عليهــا الزيــ  املغلــ  في ــور الــد  وتنــح ض /   
 .ردا  ا سد يف رةصة ضاحكة مرحةأبينما ذحز  لا ية كأاا ترةص رةصة امل بوح

يـزاا البـوةي  ومـا لر  ةـحلهن ـمث  لعـراض النسـا  ذحـك أمـا  أةـارالن مـن الرجـااأكانـ  / جـ 
 .يع   السبايا منهن ح  يأيت دور الرجاا فيسةون ححوفهم

أنــه ةــد ســقط بعــدوان حــز  الــحهكن مــن الشــعل البــوةي  (كــربس  أركــان)كــد رــاحل أوةــد 
كمـا سـقط   لمخسـون ألـ  مسـلم ومسـلمة فقـط (حـوكيو كمننقة  )يف  0224يسا ثهر ابريل عا  
مــ   بـــون )يف مننقـــة  لســابيع مــاا يقـــل عــن مخســني ألـــ  مســلم ومســلمةأيــسا ســحة أو ســـبعة 

اــر ليمــو )مث اسحأرــلوا املــدن اإلســسمية وةراهــا مــن ثــرة  أكيــا  علــ  ضــ ا   لوحــدمها (و بيــا
كيـا  أسـة منـاطل مـن وايـة رـبح  مخأو  (وثوك ي)إىل املناطل ا نوبية الغربية من واية  (وكسدن

 .  0224يالية من كل مسلم يسا ثهري مارم وابريل عا  
و  (ةيـــىن فرانـــغ)و  (ميوركـــل)و  (ســـاندامة) ةفمـــن ةراهـــا املســـلمة الشـــهري  (فـــاكحو)وأمـــا مننقـــة 

ةـــد هـــاجر  لمـــن القـــر  املســـلمة الروحانيـــةهـــا وغري  (ذـــوين بـــارا)و  (ثـــ ىل فرانـــغ)و  (كـــامن فرانـــغ)
 نيألن ةـــوات الحهكنيــة والشـــبان البـــوةي (أكيـــا )وتركــوا الـــبسد اجتـــني إىل مدينــة  لهـــااملســلمون من

إا أن  لأيـــ وا مـــن املســـلمني مقـــدارا  كبـــريا  مـــن الـــ هل وال يـــة وةنعـــان املواثـــ  (فـــاكحو)اننقـــة 
بيـوذم بعـد   حرةـألكـن  لمـن ال ـرار بسـهولةوا حمكنـف ليلصـوا أن سـهم مـن ال حنـة والـدمارم بعيه
ةبل تسلط اليابانيني القادمني من أعل  بورمـال  لالقر  اإلسسمية بقر  بوةيةبدلوا و  لنهامم مغادرذ

 .جاورها من املناطل والبسد مث امحدت النريان عم الواية إىل ما
: مننقــة مــ   بــون: األوىل  : مــن مثانيــة منــاطل واســعة هــ حكــونفحوايــة أكيــا   أمــا:ملحو ــة

 .ونبوةيفيها غلبية األ
 .ونبوةيفيها غلبية ل األمننقة مروهونغ : انيةالي

 .ونبوةيفيها غلبية ل األمننقة فاكحو : اليالية
 .ونبوةيفيها غلبية ل األمننقة  بيا : الرابعة

 .ونبوةيفيها غلبية ل األحوكيو كمننقة  : اخلامسة
 .ل املسلمون فيها أةليةيدنغ سرا: السادسة
 .نفيها مسلمو غلبية ل األيدنغسبو : السابعة



 .ل الكل فيها مسلمونمنغدو: اليامنة
 (يدنغسبو ) و (دنغسيرا) تيمنطقفي اشـتعال نيران الفساد 

  اجحمـع حـز  الـحهكن والشـبان البوةيـون بعـدد متـات األلـو  يف 0224يف أواير ابريل عـا  
اســحمروا علــ  هــ ا و  لعلــ  تــر  منــاه م همجــمو أرهبــوا املســلمني مث أو  (يدنغســيدنغ وبو ســرا)نــواح  

ـــة عـــن طريـــل اإلرهـــا  واملصـــادرة واليـــمعاضـــدة العمليـــة مـــع  تنســـ  األمـــة  وا لطغالقـــوات البورمي
عمليات الحهبري الـت ن ـ ذا املنممـة الحهكنيـة والسـ احون مـن الشـعل البـوةي  (أركان)يف املسلمة 

دة بـاإو  لرهـا إلعماا القحل الوحشـية وامن أوا ينسون ما راحبها  ليدنغسو بيدنغ و سمننقة رايف 
 .قو  اإلنسانيةاحلوانحها   لالبشر با ملة

  مل دصـل  ـا ثـبيه 0224واير ثهر ابريل عـا  أيف  لجملاهر مجاعية رهيبةمث تعرض املسلمون 
 .يف بلد من بلدان العامل

مننقــة خريــل رســل حــز  الــحهكن أفــوا  الــحهكن والكــرين لحأ  0224وامــل مــايو ســنة أف ــ  
هم ةحــل اخلــرا  والــنعم بعــد حبــل ةحلــمنهــال مة بــاخلرو  وا ــرو  ليمــة املســلتســم  م لــف ليدنغســرا

ةعــر النهــر حــ  امحــرت ميــاا اــر مــايو بــد  ثــهدا  يف لقــوا الــم أمث  لنقلهــم إىل ثــاط   اــر مــايو
 ةـد ايح ـوا فيمـا بـني القحلـ  الـت لسـلمنيمـن املدنغ إا ثسثة سيمن مدينة رامل يبل : يدنغل وةيلسرا

 .مث احرةوا كيريا  من بيوت املسلمني وهدموا غريها عل  أرحاالا لأكواما  رارت يف طر  املدينة 
  (لينكوائن)
 لشــبان املســلمنيالكانــ  مشــهورة بشــباعة ســكااا مــن   (يدنغســرا)قريــة يف مننقــة هــ ا الن إ

مث بعـد ةلـك بسـبل ن ـاة  لدافع املسلمون بالبندةية الواحدة إىل نص  اليو وملا هبم عليهم العدو 
ةامــ  أفــوا  الــحهكن مــ اب  رهيبــة أمث  لشــبان املســلمنيالثــر  كــأم الشــهادة كيــري مــن  الــ يرية

وأيـ وا   لواعحـد  علـ  كـل امـرأة ثـري ة   لحـ  اسـحبي  كـل بيـ  واـل كـل ثـ لعماا  وحشـيةأو 
ووضـعوا  للقوهم يف احل ـر واخلنـاد أمث جردوهم من ثياالم و  لكيريا  من الرجاا الكبار وأثرا  القو 

الصـــغار حـــ  األط ـــاا  لومل يـــنغ مـــن الحعـــ يل أحـــد لمث ســـاروا علـــيهم بأحـــ يحهم للشـــو علـــيهم ا
 لجوعــا  وعنشـــا  مــنهم ومــات الكيـــريون   مـــن أبــويهمل أركلــوهم بــأرجلهم وداســـوهم بأحــ يحهم اــر 

مســكوهن ةهــرا  أو  لال حيــات املســلمات ســباهن جنــود الــحهكن وســ احوا البــوةينيالنســا  و وكيــري مــن 
 . هواجهن أأبامهن و أما   لرضاألفو  ا أعراضهن وانحهكو  لوجما  

  (فرائن كهون)



عارــمة  (أكيـا )  بــالزوار  والسـ ن  إىل مدينـة و  ـر اقريــة فقـد حـاولوا هـ ا الوأمـا أرـحا  
وةــد  ليحصــل أحــد جوانبهــا بــالم وهــ  جزيــرة رــغرية ا لألن هــ ا القريــة حماطــة ايــاا النهــر( أركــان)

ـــة  إىل وأورـــلوا اخلـــم  (الـــحهكن)بعـــض جواســـي  ل لكـــن اطلـــع علـــيهم ليلـــة مملمـــةيف غـــادروا القري
ملا ةرب  س ن املهاجرين رموها ل و هس  س ن املسلمنييف موضع ياص إلفنصبوا الكمني همل مركز 

فـرامن  )وهكـ ا أرـب  مسـلموا  لغرةوا الس ن والقوار  ان فيها من ركا  املسلمنيأبالرراص ح  
 .وكلهم ماتوا غرةا  يف النهر ا اري ةلهم ن   واحدبق  من ضحايا اإلغرا  وما (كهون
 
 
  (آنك فرانغ)و  (موزائي)

فـــديل  فيهمــا أحـــزا  الـــحهكن والســـ احون مـــن الشـــعل  (مـــوهام  وانـــك فرانـــغ) يتأمــا جزيـــر 
ثـعل البوةيـون أ لكانـ  فحنـة عميـا ل فنسـانيةإفأي وا يف الحقحيل والحـ بي  مـن غـري عاط ـة  لالبوةي
 لوهـن دملـن ا ــرا  لعـدد كبـري مــن النسـا  بـني أفــراد هـ ا العصـابات املســلمة فقـد ثــوهد لنريااـا

جنام اليحايا من نسـا  أبني  واي رةمل و ل جبييهم وااألبريا  وميل واةحلل و أبشع ا راممالن  واةرفةد او 
 .وأط اا وثيوخ وثبان

وابنــه  (ةاضــ  كااســان)ثــخص بــاره مــن املســلمني معــرو  باســم  تنيا زيــر إحــد  وكــان يف 
عهد ااسحعمار اإلجنليزي يوافقهما يف مجيـع يف وكان هعما  احلكومة  لالرمحن أبره منه املوسو  بعبد

ولحبربحـه السياسـية فيمـا بـني رجـاا ( العلـو  احلاضـرة)عوانـه وغـزارة علومـه ألكيرة  لاألمور بكل حاا
ني ســ اح  البــوةيني وةلــك الشــخص البــاره ملــا أحــ  أنــه حمــاط بــه بــ لاحلكومــة وأعيــا  املنممــات

وهو أييا من أغنيـا   - ح ا ا  عل  ن سه وأهله (أكيا )أراد اللبو  إىل مدينة  لوأحزا  الحهكن
اختــ  ســ ينة كبــرية ف - يدنغ مســلما  كــان أو بوةيــا  ســيعدلــه أحــد مــن ســكان را يدنغ اســمســلم  را

كيـر أكـانوا و هـا هـو وأهلـه ةات البادبان فميها باحلاجات اليرورية من املأكوات واملشـروبات وركب
حزا  الـحهكن ألكن  (أكيا )اجتا إىل مدينة  (مايو)مث سارت الس ينة بنهر  لمن أربعني ثخصا
مسحــوا  ــم بــال رار بــل تعقبــوهم حــ  إاــا ملــا ورــل  إىل وســط املرحلــة ثــنوا  مــا لوالشــبان البــوةيني

وتركومهـــا يف  لبومها يف رمـــاحورـــل( ةاضـــ  كااســـان وعبـــدالرمحن)الغـــارات علـــ  الســـ ينة فأيـــ ومها 
ل وكـ لك أةامـ  اجملـاهر ايـرين مـنهممث ايرجوا أهله من الس ينة ف حبوا بعيهم وتركوا  لالعرا  همانا  

كانـ  هـ ا السلسـلة و  لعراض نسا  املسلماتأالدموية وامل اب  الرهيبة وال يامع الشنيعة من هحك 
يدنغ جبانـل غـريب سـشكل عنيـ  يف مننقـة رابل جرت امل اب  بالقر  اإلسسمية ب لتكاد تنحه  ا



 لهـاوغري  (كيانـدنغ) و (اجه بيـلر )و  (كودي ثنغ)و  (مايوتيك)و  (سراكمانغ)ار مايو ميل ةرية 
البـوةيني ألن  (منغـدو)و (يدنغسـبو )من ال رار إىل مننقة  والكن األكير من سكان تلك القر  متكن

روانغيـة )و (كهواسـنغ)و  (سـندي فرانـغ)وةراها ايل حزا  الحهكن اازموا ببعض املدن اإلسسمية أو 
 .(يدنغسبو )من مننقة  هاوغري  (دنغ

 
 (سربسته)نغدو الجنوبية البوذيين على المسلمين بمنطقة م هجوم

 مـــنمـــن املســـلمني هبـــم البوةيـــون علـــ  الســـاحل الغـــريب  (يدنغســـرا)يـــس  أرض مننقـــة إبعــد 
وهــ ا املننقــة مــن أركــان الشــمالية واةعــة بســاحل ( حهاننقــة سربســ)نغــدو ا نوبيــة املعروفــة مننقــة م

أكيــر مــن مــن وتحكــون هــ ا املننقــة  ليصــبة  ــ  جبــاا مــايو الشــاهقة هاأراضــيو  ليلــيغ البنغــاا
ثـوارعها  لوهـ  مدينـة رـغرية أنيقـة( أنـدانغ)ويف وسـنها مدينـة  لثسثني ةرية غالبيحها ةـر  إسـسمية

 .ها حديقة مليتة بالنباتات اإلسحوامية  يط بكل واحدة من لنمي ة وبيوذا مجيلة
 (وثــوكهامنأ)ة مــو كضــافة إىل ةلــك بعيــ  حإلبال و وكانــ  فيهــا دامــرة احلكومــة ومركــز الشــرطة

والقـوات احلكوميـة تحبـادا  (نـدانغأ)مدينـة إىل السـلنات البوليسـية بعـدد هامـل  (كيـا أ)مـن مدينـة 
حـــ  انيـــم كيـــري مـــن الشـــبان  لالبـــوةي ايرا  مـــع علمـــا  البـــوةيني والرجـــاا البـــارهين مـــن الشـــعل

ةلـيس   واوأما عدد البوةيني وإن كان له ا املدينةيف مع القوات البورمية والسلنات البوليسية  نيالبوةي
 لهم علـ  ةحـاا املسـلمنيو ومحلـ (يدنغسـرا)رجاا  من مننقـة وا بالنسبة إىل املسلمني إا أام اسحأجر 
 .رها مث أي وا يف ااهدياد يف اليغط واإل

يــــدان يف مثــــا  بــــاره  لتلــــك املدينــــة مــــن مجاعــــة املســــلمنييف  ه كــــانأنــــ :وا ـــدير باملسحمــــة
ـــة (رثـــادإ) السياســـة وهـــو األســـحاة ـــه ب لوكـــان رـــاحل و ي ـــة يف وهارة الحعلـــيم البورمي حساســـه إفإن

ن درم ولق ــ لفشـكل منممــة فوريـة لن ســهمأالـدةيل وثــعورا الصـحي  اســحخد  الحـدابري للــدفاع عـن 
ونمـــم رـــ و  الشـــبان للحـــدريل العســـكري ي يـــة اوضـــع  لباعة وا ـــرأة احيـــر مـــن الشـــبانالشـــ

 .تلك املننقةيف عماا أليدر  رجاا احلكومة القامم با حبيث ا لياص
بعد فرار كبار اليباط وةامد  العسكر من السـلنات المينانيـة مـن مدينـة  :ومن ناحية أير 

كان  مسحخدمة يف احلر  العامليـة اليانيـة عـم سـاحل يلـيغ   الت لفوا  ا ند املسلمةأ فر   (أكيا )
بالبنـاد  احلربيـة  لبعيـهم للمسـلمني مـن سـكان سربسـحهحـمع ف (نغدو ا نوبيـةمننقة م)البنغاا إىل 

ينســ  مســلموا سربســحه يدمــة  يف ةلــك املوةــع ال و والرثاثــات ا ديــدة الــت دملهــا وةــ  ال ــرار
 .رثادإاألسحاة 



 م1491واسط ابريل عام أي معركة أندانغ ف
إة هح    لعن  املعار  الت ياضها مسلموا سربسحه يف ه ا احلر أتعد من  (أندانغ)معركة 

أن  : كرومـن ا ـدير بالـ لبقـوة هاملـة (نـدانغأ)القوات البورمية اشاركة س اح  البوةيني جتـاا مدينـة 
إا أن واري املننقـــةل ملســلمة وحـــةــوات العـــدو حاولـــ  كيــريا طـــواا أيـــا  احلــر  أن جتحـــاه ا ـــست ا

هاملــة يف هــ ا امــد مكدبــر وةــد كــان العــدو  لالقــوات املســلمة مل تســم   ــا أن تحقــد  وا ةيــد ثــعرة
 .إىل ال رار بحدابري عاجلةوا درسا اضنر  مولقنوهامدهمل كمإا أن اجملاهدين األبرار حنموا  لاملعركة

املدينـة مـن كان جتمع سمث  لل للهر  وال رارحاول  القوات البورمية العم لمث بعد توة  يسري
 (درة)   جبـاا مـايو املوديـة إىل  لالشعل البوةي رجاا ونسا  وأط اا ايدان ةي أثبار كيي ة

واختـ ت املكـامن  لعلـ  جـي  املسـلمنيبالحقـد  شبان املسلمني مل يسمحوا  ـم لكن ال (راجة بيل)
الق ام  من تلك املكامن حـ  ثـغل الك ـار عـن بارلوا فو  لبالنريل يسري فيه ا اربون من البوةيني

وايح وا منحشرين يف الغابات والوديـان مـن جبـاا  لوح  األ  عن ولدها واأل  عن هوجحه لأن سهم
 .مايو

أن القـــوات احلكوميـــة والســـلنات البوليســـية ملـــا ورـــل  رجا ـــا  ـــ  ا بـــاا  :وا ـــدير بالـــ كر
أوا إىل حـ   ـ (ساؤنغ فرانـغ)و  (راجة بيل) (بدرة)و مدبرين ول   لالشاهقة واألثبار املورةة الكيي ة

 .(يدنغسرا)القر  الكافرة املحسرقة ملننقة ثرة  
هـم مامحـا  (نـدانغأ)ورجاا املدينـة يف معركـة  نيمع الشبان البوةيا وإن ال ين ةحلوا من جنود بورم

 .املسلمني ةالشهادة ثسثة أثخاص من مجاع وابينما ال ين نال لثخص
 يــل مــن اهلل تبــار  وتعــاىل كانــ  ب لهــا املنممــة اإلســسميةحن اانحصــارات الــ  حققلــيعلم أو 

ةــاا اهلل وةــد  لكانــ  نســبة املقــاتلني فيهــا عشــرة مقابــل املامــهل وةــد  وتأييــدا ونصــرا ورعايحــه وعنايحــه
 (.(1)كم من فتة ةليلة غلب  فتة كيرية بإةن اهلل: )تعاىل

 طقة سربسته بعد هزيمة العدوعودة المجازر الدموية بمن
 في المرة األولى 

معركـة يف رـابه أملا أرا  الشعل البـوةي مـا ( احلر  سباا)ةاا هعما  البوةيني ورؤساؤهم 
 ليدنغســـعيـــا  الــحهكن وســـ اح  البـــوةيني اننقـــة رامـــع أثـــرافهم أاجحمـــع مـــن بقـــ  مــن ( أنــدانغ)

موالنـا فيهـا أرضينا أن نر  كرامم  انإوا ييارنال و رونا وةحلفقالوا إن املسلمني يف مننقة سربسحه ةد وت  

                                                        

 . 422رةم  يةايالبقرة سورة  ( 1 )



وةــد رضــ  بــ لك كــل مــن الشــبان البــوةيني ورجــاا  لاســحعدادا حلــر  اانحقــا  مــع مســلم  سربســحه
 ل ــا ثــخصأل (ســراكمانغ)فــاجحمع مــن الكــافرين السجتــني اقــا   لفبمعــوا لــ لك الرجــاا لالــحهكن
ن الباديـة مـن اوسـك لعـرا ألعهـم مجاعـات مـن اوير  م لل نيأكير من أجنود الحهكن من ومعهم 

 . والكريننيالشعل البوةي والكوم
بعــد معركــة انــدانغ  لن ةــوات املنممــة اإلســسمية مــن ثــبان مســلم  سربســحهإ : ــدير بالــ كراو 

ســـلنان )الـــ ي وعـــد بـــه  (مساعيـــلإاحلـــا  حممـــد )يصـــاا إل (مايوتيـــك)األوىل ار لـــوا مســـلحني إىل 
نــاد  احلربيــة والرثاثــات الــت حصــل عليهــا مــن بعد مســلم  سربســحه بالبــأن يســا (كيــايبأحممــود 

مـــع   ةعـــت و رين ومنهـــزمني مـــن احلـــر  الـــافـــ (أكيـــا )أفــوا  ا نـــد املســـلمة عنـــد مغـــادرذم مدينـــة 
 .اليابان

حزا  الحهكن وس اح  البوةيني انحهزوا ميـل هـ ا أأن القوات املسلحة من  :ومن ناحية أير 
ن مننقــة سربســحه عاريــة مــن الشــبان وياليــة عــن رجــاا احلــر  لــ هاالم إىل فلمــا علمــوا أ لال ررــة

وأاــم ابــرد ديــو م  لثــن  الغــارات علــ  القــر  اإلســسمية بحلــك املننقــة لعــساأاملهمــة املــ كورة 
حرةـ  البيـوت أفأةامـ  فيهـا اجملـاهر وةحلـ  أهلهـا و  لمامية أطلقوا الررارات علـ  أهلهـاألالقر  ا

وبقــرت باخلنــاجر بنــون  لوداســ  الشــيوخ واليــع ا  واملرضــ   ــ  أرجلهــم لعلــ  وجــه ســاكنيها
علــ  مث ملــا يهبنــون إىل األرض ينغــرم يف بنــوام ينــاجر أوأمــا األط ــاا فقــ ف  الــم إىل  لاحلبــاىل

 لوهنـا  جيـث مشـوهة لةرع مقنوعـةأم و و كانـ  هنـا  رؤ و  لهـ ا ال ـ  مل تبـل ومل تـ رو البوةينيل 
األنـو  يف كـل مكـان مـن مدينـة وةريـةل لكـن ا مـاهري مـن سـكان املسـلمني والروام  الكريهـة تـزكم 

 (ا نوبيــة انغــدو)الــت هــ  أةـر  مدينــة مــن مننقــة سربســحه  (مرانكلــوا)متكنـوا مــن ال ــرار إىل مدينــة 
ا بـار بـن  الـدين عبـد سـعيد نـور موانـا أبـو لواسحشهد فيهـا العـامل الربـاو والعـار  بـاهلل ثـهيد امللـة

ـــ ـــبـــن دين واعـــظ ال ـــ ي كـــان ألهـــل سربســـحه املرجـــع العـــا  واخلـــاص يف  -رمحـــه اهلل تعـــاىل  -  عل ال
واينســــ  مســــلموا سربســــحه يدمحــــه العلميــــة والدينيــــة إىل ةيــــا   لرــــسح الن ــــومإمهمــــات الــــدين و 

 .اتاا اهلل الساعةل اللهم اجعله من ال رحني اا
 يدنغسمعركة بو 

مدينـة يف سـقاط القنابـل اليابانيـة إركـان بعـد أرـبح  عارـمة أ (يدنغسبو )وةد سبل أن مدينة 
وكــ لك  (يدنغســبو )حــ  إن دوامــر احلكومــة ودفاترهــا ومكاتبهــا كلهــا انحقلــ  إىل مدينــة  (أكيــا )



إىل مدينــة  (أكيـا )محعــحهم و حلكـاذم املنقولــة مـن مدينــة أنقلــوا مجيـع  (أكيـا )الحبـار مـن مدينــة 
 .هااحلربية ا املة والبناد  واملدافع وغري يدنغ رارت مركزا  ليسلحة سفبو  (يدنغسو ب)

وسـاعدهم يف  (يدنغسـو ب)الشـبان البـوةيني يف مدينـة ه مـع فواجـأوطلل حز  الـحهكن اجحمـاع 
ومــن ناحيــة أيــر  أن  لتن يــ  ةــراراذم العدوانيــة رجــاا الدولــة والســلنات البوليســية ضــد املســلمني

ملقاومـة  (أكيـا )ات العسـكرية مـن مدينـة رسـل رجـاا الشـرطة والقـو أ (أوثـوكهامن)احلـاكم البـوةي 
 .بالبواير والزوار  الديانية -عل  اانحدا  -املسلمني ومساعدة البوةيني 

عدت ملعركة أركان الشمالية كان  م ل ـة مـن عشـرات األلـو  مـن أأن األسلحة الت  علممع ال
ومــن   ليف جبــاا أركــان البنــاد  والرثاثــات واملــدافع واألســلحة اخل ي ــة املسممــة حلــرو  العصــابات

اديــرت يف الـت وهــ ا عـدا كميــة كبـرية مــن األسـلحة والــ يامر  لكميـة كبــرية مـن املهمــات والـ يامر
كيـا  متهيـدا  لنقلهـا أيف ثـرة  و  -  مـن البنـاد  والرثاثـات ااوعددها عشـرة  - ( بيا)مننقة 

كمـا هـو   لللمسـلمني وةـوة   يـرة  وك ألن هـاتني املننقحـني فيهمـا ن ـوة   (ونغـدم) و (يدنغسو ب)إىل مدينة 
ـــل احلقيقـــة أن عـــدد ســـكان املســـلمني اننقـــة  لاملشـــهود  (ومنغـــد)ويف مننقـــة % 29 (يدنغســـبو )ب

22 %. 
مــن األســلحة واملهمــات والــ يامر اسحتصــاا هــاتني  هــامس اأعــدت ةــوات العــدو مقــدار  لكلــ 
 .املننقحني

ــــدة كانــــ  يف ا  (يدنغســــبو )ومــــن أعبــــل امل ارةــــات أن هــــ ا املدينــــة  لوةــــ  ن ســــه مهــــو  أفت
وكانوا يهبنون إليها من كـل فـغ عميـل ويسـعون إليهـا حبيـا   لحزا  الحهكنأاملحعصبني من البوةيني و 

أن  لالبــوةيني وأعيــا  الــحهكن حعصــبنياملوثــاع بــني الســ احني و ل علــ  املســلمني عــن عمــل عــدواو
 واطلبـوا املزيـد مـن الـد  وسـع  الـ لن احلكـا مـا ي  والشرطة غري مسحعدين لحن ي  األوامـر الصـادرة 

 .إىل املزيد من اليحايا
ـــة أيـــر  أن املســـلمني يف مننقـــة  أن المـــاملني  لعلمـــوا باليـــبط واليقـــني (يدنغســـو ب)ومـــن ناحي

وا ـاربني مــن الشــعل البــوةي ايوة ـون القحــاا والــدمار والنهــل علــ  املنـاطل الــت فيهــا كيــرة ون ــوة 
 (كـانر أ)وأرـبح  تـدع  أن أراضـ   لينـوة أيـر  بالحـدريغالدولـة ينـ  ومع ةلك  لللمسلمني

م   ــم أن  علوهــا وطنــا  مــن تراالـــال إا أن ـيســ ول ألــي  الــا حــل ثابــ  للمســلمني أن يســـكنوها
  لجرا  العدالة احلرة من ااسحعمار ااجنليـزيإب ةنالباملكاو من املسلمني مل يسك  عن ألر الشعل ا

جانـــل أبـــدعو  أاــم  ليـــرا  املســلمني مـــن بورمــاإلملـــان البــورم  كلمــا بــدأ هعمـــا  البــوةيني يف الم 
 .اجتون من ا ند وباكسحان



 وبـأن احلـل ي يــ  وا لي هـم إا مننـل السـي  مث أيقـن هعمـا  املسـلمني بـأن القـو  الغشــو  ا
الشــــمالية ةيــــا  يلــــ  اليــــورة يف مننقــــة  (يدنغســــبو )أعلــــن أحــــرار املســــلمني مــــن نــــواح  ل يعنــــ 

الـراح اإلسـسم  عـن للـدفاع عـن أن سـهم وعـن أعراضـهم و  لوثكلوا منممة اليورة فيها (يدنغسبو )
 (محــدأ مـري)وبرعايحـه ثــكلوا املنممـة العسـكرية بقيـادة جنـراا  (اجمليـد األعـر  عبـد)برماسـة ثـودهر  
وهـــو املحـــدر  مـــع القـــوات  لوهـــو رـــاحل الحبربـــة احلربيـــة ايـــدان القحـــاا ليدنغســـأحـــد ثـــبعان بو 

 . معسكر اليابان ةبل احلر  العاملية اليانيةالعسكرية يف
ـــة ـــا  اليـــورة الححريري ـــدفل  لومل يلبـــث أن أعلـــن ةي يدنغ إىل ســـاحة ســـو حـــرار بأوان بـــر بركااـــا وت

ومل يكونـــوا يحـــزودون إا  لمـــا  اهلل تعـــاىلأ يكونـــوا دملـــون الســـسح إا األكـــ  املحيـــرعة ومل لا هــاد
صــــارات وســــبلوا بنــــوات الحــــ  العقــــل حناليــــوار حققــــوا وهــــ ا  ا لاح بــــرات العقيــــدة اإلســــسمية

 .اإلنساو
 
 

  (شوكهائنأو )الهجوم على الباخرة الدخانية وحادثة قتل 
 (ودام فارهغ)ـب

مـــن  (املســـر اوثـــوكهامن) (أركـــان) وايـــةب (كمشـــز) ا ــ  علـــ  القـــارك أن احلـــاكم األعلـــ ا 
نل ةــد ســبل أنــه كــان يرســل القــوات عارــمة أركــا (أكيــا )مقــرا الرميســ  مدينــة  لالشــعل البــوةي

عنـــد  (أكيـــا )العســـكرية والســـلنات البوليســـية مـــع األســـلحة القويـــة ا ديـــدة الـــت اديـــرت ادينـــة 
 .(بنغاا)إىل  (كيا أ)مغادرة احلاكم املسيح  الميناو 

هـــو  (أركـــان وايـــة)سســـها ونممهـــا يف وأ لوميـــ  أييـــا أن املنممـــة الحهكنيـــة هـــدفها معـــرو 
مــع أن احلكومــة  لوهــو يف احلقيقــة رميســها األعمــم وةامــدها األكــمهال راضــيأني عــن يــرا  املســلمإ

 .ثارته تححر  اهما وباتاإوب لالماهرة بعد فرار اإلنكليز بيدا تدور ةاطبة
بعــدد كبــري مــن ةــوات  (أكيــا )يــر القســط الــ ي ســارت البــايرة الديانيــة مــن مدينــة اف ــ  

حــ  ورــل  البــايرة  لهــو القامــد بن ســه وراكــل جبســمه وعلــ  رأســها لا ــي  والعســاكر البورميــة
بغــودا  )ف ــ  ن ــ  اليــو  ةامــ  اجملــاهر واملــ اب  فيمــا بــني املســلمني والبــوةيني  (غــودا  فــارا)اينــا  
مــن مدينــة أكيـــا  إىل  انحقــلمساعيــل داؤد ثـــاا مــاركن الــ ي إاملســلمون بقيــادة حممــد كــان و  (فــارا
سـحعمار يف وةـ  ااوأنـه  لمـن الشـعل املسـلم (كيـا أ)ادينـة  مـن البـارهينهـو ان كو  (غودا  فارا)

 .يف المملان البورم  (كيا أ)سلم  ملكان  يس   ياانكليز 



املـــدعو  لثـــخص بـــاره يف رـــ و  احلـــر  والقحـــاا (مـــاركنحممـــد إمساعيـــل )م اوكـــان يف حـــر 
رية المينانيـة من ةبـل السـلنات العسـك (بنبا  رمحني )كان مسحخدما يف   ةدو  (اهلل جبنراا عبد)

مـن البـايرة بـأن  (وثـوكهامنأ)فعنـدما ثـاهد  لوجر  ه ا كله عل  حمله لأثنا  احلر  العاملية اليانية
أرـــدر احلكـــم للعســـاكر الـــ ين يف  لةـــدا  كالبنيـــان املررـــوصألاملســلمني يف رـــ و  القحـــاا ثـــابحوا ا

ا مسعــ  ســلنات ا ــي  ومســاعدة البــوةينيل فلمــ (غــودا  فــارا)مدينــة علــ  البــايرة بشــن الغــارات 
فاثـحد القحـاا بصـ ة عني ـة وكي يـة ثـديدة  لبـادرت إىل ميـدان احلـر  لوالقوات البورمية ه ا احلكـم

فرحـا  لر إىل معركـة القحـاا مـن فـو  البـايرةينمـكـان   (وثـوكهامنأ)واحلـاكم البـوةي  لومح  الوطي 
 .ومسرورا  
ووضــع حياتــه علــ  ك ــه وتوجــه  ليرةحــاوا ااةــرا  مــن البــا (عبــداهلل البنبــايب)ن ا نــراا لكــ

واختــ  كمينــا  جبنــل البــايرة حبيــث مل يعلــم  لواجحــاه اح يــا  بعــدة مــن املكــامن واخلنــاد  لإليهــا جامثــا  
وبعـد سـاعة ملـا  لمن الغرفة املخصصـة لـه يف البـايرة (كهامن وثوأ)وانحمروا يرو   لأحد من العدو

طلـل ا نـراا عبــداهلل أ لرحـا نـا را  إىل سـاحة القحــاايـر  منهـا إىل ا انـل الغــريب مـن البـايرة وةــا  ف
ة فـــه بـــل  لفلــم انـــ   هدفـــه (وثـــوكهامنأ)الررــاص مـــن بندةيحـــه إىل هدفـــه املنلــو  وهـــو رـــدر 

ديلـه اهلل تعـاىل نـار جهـنم أ لومات ةحيس  عل  ال ور ليربة سقط العدو العميم عل  سن  البخرةب
 .بدا  أيالدا 
 مل لةــد مــات علــ  البــايرة ةحــيس (وثــوكهامنأ) (كمشــز)األعلــ   ملـا اثــحهر اخلــم بــأن احلــاكمو 

طلقــوا الررــاص أمث  لوتــبعهم املســلمون يقحلــون ويأســرون ليلبيــوا ســاعة حــ  هــز  ا مــع وولــوا الــدبر
فيهــا مــن  مــع مــا (يدنغســو ب) ورــل  مينــا  حــ ( اــر مــايو)علــ  البــايرة فســارت هاربــة إىل أعلــ  

 .سلحةالبقية الباةية من األفوا  واأل
غلبـ  ال تـة الكـافرة بالرعـل وان (يدنغسبو )بني فتحني الحقحا ايدان  (وثوكهامنأ)وملا اثحهر ةحل 

يف الشـروع  واأيـ و  (يدنغسو ب) ر  وال رار من مدينة اكر حاولوا ا العسو من املسلمني ح  اليباط 
بعـد  (كيـا أيدنغ و سـرا)إىل مـدينت  (يدنغسـبو )ط ا م من مدينة ألنقل ضع ا  البوةيني ونسامهم و 

ا بو  علـ  حمـست بـمـر أو  لأردر ةامد العسكر من القوات البورميةو  (غودا  فارا)هزمية العدو من 
 .ا املسلمني بالقحاااشغحني انال رار حمكنوا من ك  ي  (يدنغسبو )املسلمني يف نواح  مدينة 

 (يدنغسبو )إلى معركة  (الجنوبية منغدو)بعثة النصر من مسلمي 
يف  ليف حر  العصـابات ا اريـة هااةححاميسحنع العدو  مل (غدونمننقة م)ن إ:  كرالدير با 

 : وةلك ليف طو ا وعرضها (أركانواية )



 .% 22مييلون عدد املسلمني من ساكنيها و فيها  كيريألن ه ا املننقة : أوا
علـ  األحـواا   منمتنون ل فهمرضها محسرقة حبدودها الغربية مع باكسحان الشرةيةأن إ: وثانيا

 .كلها بالنسبة إىل املناطل األير  املخلوطة بغالبية الك ار
 نــور)نغــدو ا نوبيــة بقيــادة ا نــراا مســلم  ممــن  شــبعانمــن الشــبان ال  لك نممــ  أفــوا لــ

هـو مـن أبـره كيايب و أ( مساعيل ماركنإالشاا حممد )وامل س    ا املنممة العسكرية هو  (أمحد جنو 
يلقـن النـام دروم الشـباعة وا هـاد ةـد كـان و  لة أركـان مـن الشـعل املسـلميوارجاا السياسة يف 

ويــــنمم رـــــ و  الشــــبان للحـــــدريل  لودــــيهم علـــــ  الحيــــحية بكـــــل غــــاا وريـــــيص ليف ســــبيل اهلل
إىل  (أمحـد جنـو  نـور)رسل من أولتك العساكر عددا كبريا  بقيـادة ا نـراا أنه أ :واحلارل لالعسكري
بعــد  لمجيـع ا هــات نمــ (يدنغســو ب)املسـلمني الــ ين حورــروا يف مدينـة ملســاعدة  (يدنغســبو )مدينـة 
 .عل  حمست املسلمني والقر  اجملاورة  ا غارات  العدو ثن 

رــب  كــل فــرد مــن أو  لمــع الشــبان املحــدربني (منغــو ا نوبيــة)مــن  (أمحــد جنــو  نــور)فلمــا ورــل 
حــد  احلســنني إادة الــت هــ  ملسةــاة العــدو وتســبيل الحيــحيات ونيــل الشــه ل  ثــوةار أفــرادا دــ
 .اهللمها اللحني وعد

حارــر املدينــة جنــود ل و رــ و  القحــاا بصــ ة جديــدة (أمحــد نــور)فنممــوا بعــد ورــوا ا نــراا 
أمحـد مـع جيوثـهل وبا هـة الشـمالية  فأةا  با بهة ا نوبية ا نراا مـري لاملسلمني من ثسح جهات

مســندا  لأمحــد بن ســه مــع ثــبابه الباســلني  نــراا نــوروبا هــة الغربيــة ا لاجمليــد األعــر  ثــودهري عبــد
 لويلــ  ا هــة الشــرةية ل ــرار العــدول فزح ــ  القــوات البورميــة الكــافرة (يدنغســو ب) هــرهم إىل جبــل 

 .يدنغسو بباا ا هات امل كورة جت
القـــوار  احلربيــــة  (يدنغســـو ب)  أن تكـــون عونــــا اســـحيسمها علـــ  كانـــ  األســـبا  الـــت عســـو 

 (مدينـة أكيـا )مـع بالنريل النهـري  (يدنغسمدينة بو )الت تصل  ليدنغسنية اينا  بو والبواير الديا
إا بواســنة هــ ا  (يدنغســو ب)ر ومل تكــن القــوات البورميــة تــحمكن مــن الزحــ  ثــن( أركــان)عارــمة 

ـــة ـــزوار  احلربي ـــسه  نســـ هال إا أن اةـــرا  القـــوار  البورميـــة ورا   لالقـــوار  وال ـــ لك كـــان مـــن ال ول
كانـ   ـوا دون الورـوا إليهـال ولكـن  يسحمن ا هات الـيدنغ سو نهر ا يط ببال من (يدنغسبو )

وضع حياته علـ    (أمحد مري)القامد ال ريد اإلسسم  من ثعبها الباسل وثبعااا الكاملني ا نراا 
وكـــان يـــردد كلمـــة الشـــهادة خب ـــا  واجحـــاه اح يـــا بعـــدة مـــن  لوتوجـــه إليهـــا جامثـــا علـــ  رـــدرا هك ـــ

مث بعـد  لطـس  القـ ام إألن ةـوار  العـدو كانـ  توارـل  لوتكبـد عنـا  ثـديدا   لن واخلناد املكام
فاثـــحعل  النـــريان جبـــو  القـــار   لحـــد  ةوارالـــاإلقـــا  القنبلـــة اليدويـــة يف مـــن إجهــد جهيـــد متكـــن 



هـــ ا وتـــدمري  لن مل تكـــن بــاألم أت بـــر القـــار  وةهــل اعـــرض الغــر  كـــ فســـرعان مــا لاملقــ و 
 .ا من الحقد غريه عون ملنع القار  كان يري

 لناثــب  القــوار  البورميــة القحــاا والــدمار بــرا  وحبــرا  وجــوا   لاســحمرت احلــر  مخســة عشــر يومــاو 
حزا  الحهكن وس اح  البوةيني ةد ة ف  يف احلر  بقوات تزيـد أوكان  القوات البورمية اشاركة 

 يســحنع أن مل لأتــوا بالغرامــل دةــ إا أن اجملاهــدين لمســني ضــع ا أو أكيــرخبعلــ  القــوات املســلمة 
حـل املـوت واعحـما حيــاة أو  لإا مـن ةا  طعـم اإلميـان وعـر  معـىن ا هـاد يف سـبيل اهلل ل ـ   الـا
إا أن  لوةــد كــان العــدو جــا  اكــر هامــل يف هــ ا املعركــة ل صــ  تعــد وا ولــ لك أميلــة ا ليالــدة

طـــس  إيقـــا  إلىل اللبـــو  بحــدابري عاجلـــة اضـــنرا إ لاجملاهــدين األبـــرار حنمـــوا مكـــرا ولقنــوا درســـا  
 .النار

 (يدنغسبو )هزيمة العدو بمدينة 
أن املشــاة كــانوا موجــودين مــن ةي  (يدنغســو ب)ة العــدو الــت اةحهــا يف معركــة كانــ  بدايــة هزميــ

 ةحماطــالــت كانــ  وكــان المــس  القــامم يســود املواةــع  لأمــا املــدافع فقــد ورــل  املســلمني لــيس   لةبــل
كــان اجملاهــدون يعرفــون مكــان العــدو  ومــا لملســحوية واألثــبار العاليــة مــن ثــسح جهــاتبــالزروع ا

الوةــ  ن ســه والعــدو يف  لا الليــلاكــان اجملاهــدون يف تنمــيم الصــ و  طــو   مــن جهــة أيــر و  لثــيتا
القــــوار  والبـــواير والــــزوار  والســــ ن ةات   حـــ  مجعــــ ليســـحخد  تــــدابري ا ـــر  وال ــــرار العاجلــــة

املدينــة  كانفركبوهــا بـدون أي امحيــاه بــني اليــباط وعامـة ا يــون وســ (يدنغســو ب) يف مينــا األثـرعة 
ـــــرية الـــــت مـــــات فيهـــــا إن إحـــــ   لمـــــن الرجـــــاا والنســـــا  واألط ـــــاا ـــــواير الديانيـــــة الكب حـــــد  الب

ةـد وةعـ  اعـرض الغـر  باهدحـا  الركـا  ا ـاربني مـن  لكما تقد   (غودا  فارا)اينا  ( وثوكهامنأ)
يدنغ ســو مـن مينـا  ب (اـر مـايو)ســيل  ميـ هل الـ واغرةـالـ ين وثـوهد بـأن ركاالــا  (يدنغسـو ب)مدينـة 
فهـــر  العـــدو وتـــر  ورا ا مـــدافع  لفكيـــري مـــن النســـا  والشـــيوخ واألط ـــاا هلكـــوا غرةـــا لســـ لهأإىل 

وملــــا ان لــــل الصــــب  نــــزا  لاأللبســــة أييــــا واال ــــزع أن تركــــ مبــــل بلــــغ الــــ لوعربــــات وســــيارات وهوار 
فرجـــع  لحـــدا  أمـــنهم  واالســـرايا مل  ـــد بـــث  وبعـــد  –فســـا  رـــباح املنـــ رين  -اجملاهـــدون بســـاححهم 

 .تاهم اهلل سبحانه وتعاىل من فيله وكرمهااملسلمون ساملني غامنني فرحني مسرورين اا 
 نتصار في رأى المجاهدينالأسباب ا

 وا لرعايحـهابرد فيل من اهلل وتأييدا ونصـرا و كان الت حققها اجملاهدون إمنا   اتن اانحصار إ
 اسـحنحاجا  ـا لبـل إن ال ـداميني هـم الـ ين يعلنـون ةلـك اـل  أفـواههم لمن تلقـا  أن سـناةلك نقوا 



ة منـه وفيـس ولوا لن  اهلل وعنايحـه حبامـل الـدين احلنيـ  من ـ ل ية يف املعركةإلثاهدوا من الرعاية ا
 .لسا  احلاا

 (المستر ماند)نغدو المسيحي خيانة حاكم مدينة م
 (يدنغســبو )لقـ  اهلل الرعــل يف ةلـو  الك ــرة المــاملني بعـد فــح  أو  - مـا كــان  ـر  هــ ا كلــهبين

بســبل وجــود العــدد الكبــري مــن وامليــايل   مــن املســاوي (منغــدو)تعــام مننقــة  - بأيــد  املســلمني
ا يرجـوا مـن ديـارهم وأمـوا م بـا م واإلكـراأقوافـل املهـاجرين الـ ين املننقـة باهدمحـ  ل بل املسلمني

 .ومن أسبا  الره  لاملعرفةالعلم و ن من و حمروموأكيرهم  (أكيا )من مناطل ثرة  
دكــم  (نغـدوم)مننقــة يف  يأن احلــاكم املسـيح  برعايــة ااسـحعمار اانكليـز : أضـ  إىل ةلـك

لقـا  القـبض إلرـدر املسـلمون ةـرارا  أ (يدنغسـبو )بعـد فـح  ل لكـن املسلمني كما  كم املاثية ةمجاع
حبـادا باملسـلمني يحم  م اللك   لمن رجاا الحهكن والشعل البوةي (منغدو) ادينة عل  الساكنني

وعرضهال اسيما ال حيات املسلمات الـسيت يلعـل بنو ا  (كيا أ)واية يف ال ين سباهم البوةيون 
 .ا  مسلمةابلغ عددهن حوايل ثسثة يل و وجعلوهن سرايال رجاا الشرطة والشبان البوةيون نال

ا  كــافر ابلــغ ثسثــة أييــا يمــن الشــعل البــوةي  (منغــدو)ن مدينــة اأن ســك :ير بالــ كروا ــد
يف رد املسـلمات  ـم تبـادا الـرأي ميكـن  للقـوا علـيهم القـبض متامـاألـو أن املسـلمني ل و عل  الحقريل

ـــاطل مـــن الـــسيت ســـباهن البوةيـــون  ـــال )من ـــغل و و  بي يدنغ وثـــرة  ســـحـــول وراكيو كمـــ   بـــونل ومروهون
 .(ا كيأجنو  

مجيع ا هات بقيـادة الزعمـا  البـارهين من  (منغدو)رر املسلمون مدينة اغرض امل كور ح  ا ال
بــ لك  (املســر مانــد)وأحــ  احلــاكم املســيح   ليف املننقـةل وهنــا  بــدأت مخــرية اليــورة متحــد وتنحشـر

مع حفـــاج (نغـــدوم)مدينـــة يف إا ال ـــرار اعيـــة الشـــعل البـــوةي الـــ ين يســـكنون  للـــه ســـبيل ابـــد ومـــا
وامــحيت القــوار  والبــواير والســ ن  لمــن الشــعل البــوةي اقــا  واحــد لــيس   (منغــدو)كان مدينــة ســ

جــرا  إلمث أرــدر احلكــم  لنــر  املوديــة إىل فتــة املســلمني وحــاراذمال  قــغلأ بعــد مــا لالديانيــة الــم
القـر  األماميــة ورـلوهم إىل أو  لالقـوار  والسـ ن والبـواير إىل حـدود البنغـاا الشــرةية عـم اـر نـا 

ورــارت مدينــة  نيلبــوةيدون بـ (منغــدو)رــبح  مدينــة بعـدها أو   (بــاهار  كســو ك)البوةيـة اننقــة 
املننقـة مجيـع سـكان  رـارو احلمـد هلل علـ  ةلـكل ا يوجد الا مشـر  وا كـافرل و  لإسسمية يالصة

 .مامة يف املتةمسلمني 
 نغدوة التحريرية األركانية بمنطقة متشكيل المنظم



وبعـد فـرار عمـس  البوةيـة مـن  (يدنغسـو ب)  امليسديـة بعـد فـح  مدينـة 0224امل مايو عا  و أيف 
رلة بينهـا  أربح  ه ا املننقة ا لاملسيح  إىل البنغاا الشرةية (املسر ماند)مع  (منغدو)مدينة 

أمـا  و الـمل  اليـرر  احلوإجحا  إل هار اإلو ال ررة املسممة العد  د واالغامشةل وبني احلكومة 
اليورة لحن ي  األحكا  الحشريعية وسياسات املـدن الدايليـة يف مننقـة  منممةه ا احلوادح تشكل  

 :سسميةإيف كل واحدة منهما ثكل  منممة  لحنياثنوةسم  املننقة إىل  (منغدو)
  (داؤد ثاا ماركن) و (حممد امساعيل)برماسة  (ا نوبية منغدو) ةمها يف مننقاحدإ

رتبــ  كمــا   (B – Aاألســحاة عمــر ميــان )برماســة  (الشــمالية نغــدوم)ننقــة همــا يف محوثاني
امل ـح  اليـاو  –  T-B- A – B  األسـحاة عبـدالغ ار)برماسـة  (يدنغسـبو )يف مننقـة  ةنممـم
أمـــا يف كـــل واحـــدة تـــنمم ثـــتواا الدايليـــةل املنممـــات الـــيسح  هـــ ا ف (دارم اإلســـسمية ســـابقا  املـــب

 بغـــرض الـــدفاع عـــن أن ـــ  املســـلمني وأعراضـــهم وأمـــوا م كمـــا ا كلهـــا مححـــدةفالشـــتون الدفاعيـــة 
  إىل 0224وامــل يونيــو عــا  أوةــد بقيــ  هاتــان املننقحــان ياضــعحني حلكــم املســلمني مــن  لا ــ 

 لراضــ  أركــانأيابــان علــ  ال  وةــد حــدث  عــدة مــرات أن اســحول  دولــة 0222وايــر يوليــو عــا  أ
 .اإلسسمية (منغدو)ة ل  مننقنوا من ااسحيس  عمل يحمك همولكن

 
 إلى أرض البنغال الشرقيةمن أركان هجرة المسلمين األولى 

املهـاجرين  أنشـأت منممـة   (بنغـاا الشـرةية)إىل  (أركان الشمالية)ملا توال  ةوافل املهاجرين من 
 ليلــز  ووجهــ  نــدا ها إىل الشــعل للحعــاون وتزويــد املركــز اــا (بــاهار  كســو ك)الغــوح ادينــة  مركــزَ 
احلكومــة المينانيــة الــت تــ دي فرييــة املراةبــة واحلراســة إىل اليابــانيني بعــد  لالنــدا  ا هــ ا مــن لــ   فــأو 

بـالنريل الـ ي يصـل  لمث ثرع  يف الرباط املوةـ  علـ  بعـد كـل سـحة أميـاا لرض بورماأال رار عن 
ة املنممــة الــت كانــ   ــ  رعايــ (منغــدو الشــمالية)مــن ةلــك ويبحــد    لالبنغاليــة (جبــور دنيــا)إىل 

ومسـافة هـ ا النريـل أربعمامـة ميـل علـ  وجـه  البنغاليـة (جبور دنيا)وينحه  ادينة  لاإلسسمية ان ا 
 .الحقريل

نقـل مجيـع ل ثـرع  يف البسدبـينـار الـت كانـ   ـد  ألبا رتعثـحينمـا واحلكومة المينانيـة 
ىل إ -مقاطعــة بنغــاا الشــرةية القــامم بأعمالــه يف ( غــورنر)بــأمر احلــاكم البــورم  املســيح   -األمحعـة 

كمـــا ســـاهم   ليـــد العـــون إىل املهـــاجرين مـــن أوا يـــو  مـــن تأسيســـه د  ميـــرـــب  املركـــز أو  لمركـــز الغـــوح
 .ةنمتنماحل  ثعو  احلكومة وامل سسات النسامية وعامة املحمعني يف عون املهاجرين بصورة 



  احلكومــة المينانيــة طبــاأاثــحغل فيهــا ل و ســعا  والعــس إل  مركــز اتنشــأ :ناحيــة أيــر مــن و 
 .ه ا املراكزما ةدمحه ليكم ت اريل إو  لورجا ا
 .فأكيرمسلم أركاو ل  أيموع عدد املهاجرين مامحا  – 0
 .ع عسجهم يف املراكز مخسة ومخسون أل ا   نعدد املرض  ال ي – 4
 .عدد العاملني يف املراكز مامحان ومخسون عامس   – 3
وهعحـه  سجتني أكير مـن ألـ  سـيارة نقـلل وهـ ا غـري مـال  عل  امقدار األمحعة الت وهع – 2

سجتـــني مـــن ةـــدر كبـــري مـــن احلاجـــات اليـــرورية لعامـــة املســـلمني مـــن ثـــعل البنغـــاا يف ايمـــات ا
 .ةلك واملصاح  الشري ة والكحل الدينية وغري

 البنغالية (جبور دنيا)بناء مدينة المهاجرين في 
  وانحهـــ  سلســـلة 0224وامـــل يونيـــو عـــا  أحـــدا ا  مـــن ابأركـــان كانـــ  رحلـــة ا بـــرة مـــن أرض 

ا  حوايل ثسح سنوات إىل عـة مسحمرة إليها بر ا هال     وما0224أواير نوفمم عا  يف القوافل 
 - مدينـة املهـاجرين -( ب مـيري ـوج  ك) (دنياجبور)مدينة   يف ي  برعاية المينانيني وبن0229

املهـــاجرين   علـــ  ثـــرفأو  للبنـــة املشـــكلة مـــن رجـــاا الدولـــةفأةـــامحهم احلكومـــة المينانيـــة برعايـــة ال
وبنــــ  فيهــــا املســــاجد ألدا   لووفــــرت  ــــم أســــبا  املعيشــــة مــــن األلبســــة واألرها  لبأحســــن نمــــا 

مــن اليــروريات الــت هــا وفححــ  املــدارم لحعلــيم أوادهـم وتــربيحهم وغري  لالصـلوات اخلمــ  وا معــة
 .تلزمهم

 ما بإعانة أمريكا بور إلى عودة الحكومة البريطانية 
 م 1491عام في 

الـ ي كــان ةبـل بــد   (بريـدىل )د مــأن القا (كــربس  أركـان)ةكـر األسـحاة يليــل الـرمحن يف كحابـه 
 (أكيــا )مقــرا الرميســ  مدينــة  لأركــانوايــة ب( كمشــز) احلــر  العامليــة اليانيــة احلــاكم األعلــ  العــا 

  ســك  )باط العســكريني انــار جنــويب مــن اليــ درــة مــع عــدانيارتــه اخلبةــد هــبط  لعارــمة أركــان
ةـ ل أمـا احلكومـة المينانيـة ملـا حصـل   ـا   ونصـل علـم ال ـح  المينـاو اقـرا امل (أكيـا )بـ( اراف

بـأرض هم ن   منأية إىل أن مل يبل  ل  يف أرض بورما0229  0224الغلبة عل  اليابانيني يسا 
ـــ لبورمـــا  لاثـــحعاا نـــريان احلـــر  العامليـــة اليانيـــة كمـــا كانـــ  ةبـــل  لعـــودة حكومحهـــا اأعلنـــ  بريناني

ح لـــة تكـــرمي  (أكيـــا )وأةـــا  هعمـــا  مدينـــة  لواســـحقبلها ســـكان املـــدن والقـــر  حب ـــاوة وتكـــرمي هامـــد
 .للحاكم الميناو القاد  حاليا من ثرة  البنغاا

 استرداد المهاجرين من أرض بنغال



ل حكـرمي احلـاكم األعلـ  المينـاوالت أةامها املسـلمون ل كرة جدوا أعماا احل لة يف موجا ت 
مــن املهمــات السهمــة األوليــة علــ   (جبــور دنيــا)ـبــأن اســرداد املهــاجرين املســلمني الســاكنني حاليــا بــ

بـل رفيـوا ةـوا  وعمـس  مـن دون ةيـد  ل ا القـرارالـرضوا ي مللكن هعما  البوةيني  لاحلكومة المينانية
عـــادة النمـــر إوةـــرروا علـــ  أن تباثــر احلكومـــة يف  لراراـــم ناةشــوا كيـــريا يف هـــ ا القــإحـــ   لأو ثــرط

( كمشـز)ولكـن احلـاكم املسـيح   لبدعو  أام كلهم من ا نـود والباكسـحانيني لباسرداد املهاجرين
 .ا   كما ا  لبل ثكل  نة اسردادهم من البنغاا لةبل رفيهم ما

 ابتعاث اللجنة المشكلة السترداد المهاجرين
ص ثـــكل   نـــة املـــراةبني اســـرداد املهـــاجرين بزعامـــة األســـحاة الكبـــري بعـــد البحـــث والحمحـــي

ل طبقــا للقـرار الســابل (حممــد ياسـني الوكيــل األكيـايب) و ( B – Aحـو كيو كر هيـن الــدين  ــــاملس)
 (جبــور البنغاليــة دنيـا)احلكومــة المينانيـة تلــك اللبنـة اســرداد املهــاجرين واسـرجاعهم مــن   عيـفب

املســر هيــن الــدين )لقــ  اخلنــا  احيــر املهــاجرين رمــي  اللبنــة أ للةة املشــك  فلمــا ورــل  اللبنــ
ـــة إىل وطـــنهم القـــدمي لوحـــيهم علـــ  رجـــوعهم (املـــوةر ـــة اللبن ـــة مـــع ( أركـــان) برعاي وتعاهـــدت اللبن

عـــادة إو  لنيابــة عـــن احلكومــة المينانيــة احلاليـــة باحل ــاع علــ  أن ســـهم وأمــوا م وديــنهم لاملهــاجرين
ــــ ــــة الكامل ــــبسدل و ألةوا  كــــا  لعنــــا  احلقــــو  السياســــيةإة و احلري اســــحعد نصــــ   أيــــريااأليــــر  يف ال

 .حسل ةرار اللبنة املبحعية لاملهاجرين للرجوع إىل وطنهم القدمي
 رجوع بعض المهاجرين إلى وطنهم وبعضهم 

 إلى البالد اإلسالمية
 لعل  دفعات( ركانأ)أي  بعض املهاجرين باار اا إىل وطنهم  لوفل ةرارات اللبنة املشكلة

يصـــا م إىل إوحاولـــ  احلكومـــة المينانيـــة  (أكيـــا )إىل أن جتمعـــوا يف أحـــد امليـــادين بقـــر  مدينـــة 
- لكــن العــدد الكبــري مــنهم هــاجروا بــدون أيــة واســنة لمــدام القدميــة وةــراهم املعروفــة علــ  دفعــات

 لفغانســحانأو  ليــرانإو  لبيــةميــل باكســحان الغر  ؛ســسميةإلا انالبلــدبعــض إىل  -تــوكس  علــ  اهلل تعــاىل
حـ  إن كيـريا مـن  لواململكة العربية السعودية لواليمن لالعربيةمارات اإلو  لوسوريا لواألردن لوالعرا 

بلنـ  ملكهـا الكـرمي وسـلنااا  لةامة من احلكومة العربية السعوديةإلاملهاجرين حصلوا عل  وثامل ا
( األركـــانيني)هل وهـــ ا القســـط مـــن املهـــاجرين العزيـــز يلـــد اهلل ملكـــه وثـــوكح العمــيم فيصـــل بـــن عبـــد

 .امليسدية 0294هـ املوافل 0313المماويني ةد ورلوا اململكة العربية السعودية ةبل عا  
 البورمي على المواطنين المسلمينلعدوان ا

 والهجرة الثانية الضخمة



املهـاجرين  فلـةَ اللبنـة ةاعـن طريـل  لاحلكومة المينانية علـ  حسـل عهودهـا املوثقـةأرجع  ملا 
ةـامحهم يف مـدام وةـراهم أو  (كيـا أ)نـاطل ثـرة  إىل م( جبـور البنغاليـة دنيـا)مدينـة كـانوا يف ال ين  

و  (حوكيو ك)و  (مروهونغ)و  ( بيا)حبراسة السلنات احلكومية المينانية يف مننقة  لالقدمية املعروفة
فبعــد أن رجعــ   لان علــ  املســلمنيالحــدابري للعــدو أييــا اســحخد  البوةيــون  (فــاكحو)و ( مــ   بــون)

ســـسمية إلغـــارات علـــ  القـــر  االبوةيـــون  ثـــن  إثـــر توهيـــع املســـلمني يف ةـــراهمل الســـلنات احلكوميـــة 
نـــواح  إىل وا مـــرة أيـــر  تـــإىل أن   لهم عـــن الـــبسد بـــالقوة والقهـــرو بيـــوذم وثـــرد واوأحرةـــ لومـــداا

ا و وتع ن ال يا  حغري ف لاملهاجرينزدمحة بكيرة موضواحيها  هاح  رارت نواحي (مدينة أكيا )
مث بــدأت سلســلة هبــرة املســلمني مــن بــسد  (أكيــا )نــواح  كــل إىل أن انحشــرت األمــراض والوبــا   

بــــا برة اليانيــــة  ةهــــ ا السلســـلة هــــ  املـــرادل و ســـسمية القريبــــة منهـــا والبعيــــدةإلإىل الــــبسد ا( أركـــان)
 .اليخمة

 رهاب المسلمين بعد االستقاللإبداية 
 . 0221يناير عا   2فقد حصل  عل  اسحقس ا الحا  من برينانيا يو   (بورما) أما

( نغيونغ ساأ)ةام  عل  تولية رياسة ا مهورية رجل غري مسلم وهو  لفمن  أن اسحقل  بورما
ـــرين مـــن املســـلمني لمث جـــر  تشـــكيل الـــوهارة بـــادة الـــت وضـــعحها إلمث اختـــ ت ينـــة ا لفيـــم  وهي
 .ثكلني احل نيعل  نسبة ملسلم  بورما السلنات البورمية بال

 .عمليات غوغامية طام ية مصننعة – 0
األبريــا  مــن بيــوذم وأراضــيهم الــت هــ  مســقط ( أركــان)حمــاوات طــرد مجــاع  ملســلم   – 4

 .سهمو رؤ 
بعـــاد املســـلمني مـــن إجـــل أمـــن  لحـــداثهاأالـــ ين الشـــكلني تسحقـــ  املعركـــة املنممـــة وتحابعـــ  

 بيـال مــ   )ديـاا الــروع إىل ن وسـهم منـ  أجيــاا وأجيـاا يف كـل مــن منـاطل إبو  لبيـوذم وأراضـيهم
مث  لوةـد بـدأت هـ ا ا ـاوات اإلجراميـة الرهيبـة منـ  مخسـة أعـوا  (حـوكيو كهونغل فاكحول   بونل مرو

ـــر ةســـوة وحـــدة يف أ   بـــدعو  احل ـــاع علـــ  احلـــدود الباكســـحانية 0298واســـط عـــا  أرـــبح  أكي
 .شماليةأركان الجهة البورمية من 

و ( يدنغســـو ب)تبـــني أن ثسثـــني ألـــ  مســـلم ةـــد طـــردوا مـــن مننقـــت  لوتبعـــا للمعلومـــات الرمسيـــة
 تســـبل ملن إو  لةبــلةي أمـــا اين فقــد أرــب  عـــدد املنــرودين أكيــر كيـــريا مــن  لوحــدمها (منغــدو)
ـــاهحني املـــ عورين مل يســـبلوا أن ســـهم بســـبل  لات دةيقـــة  ـــمميحصـــابإ ألن كيـــريين مـــن هـــ ا  الن
 .بعاد مسحمرة دون توة إلتزاا حماوات النرد وا وما لهم وجهلهمأميح



 شهادات سجلتها شخصيات
ـــــم  ـــــل هـــــ ا املوضـــــوع يف والشـــــهادات تعح ـــــل  -مي ـــــ  مـــــن املـــــراةبني واملراســـــلني األجان إةا كان

 : تعحم تسبيس حلقامل مل تدون لسبل ما – والشخصيات الت اسحيقم  ضمامرها أما  املأساة
بعــاد املســلمني مــن هــ ا إلة أأن مســ لبورمــا الحححانيــةيف القــامم ( باســبان دكــا) كــد مراســلأ/ أ 
فـراد أالعاملة عل  اان صـاا عـن  رغم ر   إا أنه ي   ل... كما ه عنها  عم أن أسحنيع أ ا لاملقاطعة

ـأ فـإةا  لمتلكـه ر  العاملـة مـن كـل مـاسرته حبيث يشعر اييرون باليياعل وةبل أن يحم ه ا ال صـل   
ييـا   لن من ال ران والغنا  والنعـا و ح اة عراة حمرومل حالح هم الباكسحانية ها األرضَ فراد  أيل د

لكـيس  لمـنهمةهـرا ت يـ   امـواطنحهم لبورمـيبـ  وراةهـم اليبوتيـة وتـ اكر هويـاذم الـت تأأن  :إىل ةلك
 .با رمية والحهمة  ةالبورميكومة سبيل إىل اذا  احل م يكون 

ـــدســـحألا)ةـــاا /    ـــ ي نشـــر -باكســـحان  لكراتشـــ مـــن   (الباســـط اة عب ـــه وهـــو ال يلـــة  مقالح
يف  (حمنـــة املســـلمني يف بورمـــا) ـــ  عنوااـــا ا لـــ  ( ا نـــد)الصـــادر يف لكهنـــو  (ســـسم إلالبعـــث ا)

  0281ديســمم عــا  لهـــ املنــابل 0311ثــعبان عــا   41عـددها الرابــع اجمللــد اليــاو عشــر بحــاريخ 
ــــاام ( بورمــــا)ون يف أركــــان املســــلم: ونــــص الححريــــر هكــــ ا ميــــرون احنــــة ثــــديدة للح ــــاع علــــ  كي
 :ونسحنيع أن ندر  يف ضو  احلقامل الحالية لووجودهم يف ه ا البلد

ل ـــ  مســــلم مــــن أ  ةامــــ  جنــــود احلكومـــة البورميــــة بحشــــريد 0281يف ثـــهر ابريــــل عـــا  /  0
   سـم   ـم بأيـ  أي ثـومل ت -بوسـيدنغ  – (بـوت  دونـغ) السكان املسحقلني يف بورما من مدينة

إا أاـم ثـوهدوا  ل  ومل يعلـم إىل اين عـن مصـريهم ثـ لمن مرافل احلياة عند يـروجهم مـن بيـوذم
 لينلبـون املــأو  ليســكنوا إليــه لتــامهني علــ  وجــوههم مـن هنــا وهنــا  لعلـ  ثغــور باكســحان الشـرةية

 .جوعهم وطعاما يسد  
وســـحمامة مـــن الســـكان املســـلمني مـــن  ا  طـــردت احلكومـــة أل ـــ0281يف ثـــهر مـــايو عـــا  /  4
 ونشــرت جريــدة للقــحهم علــ  ثغــور باكســحان حيــث يســكنون يف العــرا أو  لوحــدها (أكيــا )مننقـة 

DAILE WORKIN GPEOOPLI  (الشـعل البورميـة ) يف عـددها الصـادر يف ثـهر
الــ ين دملــون معهــم  ل  أاــم باكســحانيونل ولكــنهم يف احلقيقــة مــن ســكان بورمــا0281مــايو عــا  

 .ا نسية البورميةات بناة
  طـــردت احلكومـــة البورميـــة الســـكان املســـلمني مـــن املنــــاطل 0281يف ثـــهر يونيـــو عـــا  /  3

وةـــد ورـــل إىل اين ثسثـــة  (مـــام  هونـــغ)و  ( بيـــا)و  (حـــوكيو ك)ومنهـــا  (كيـــا أ)األيـــر  ملديريـــة 



يــاة ومنالــل   مــن حاجــات احل نمم  ــم ثــبــدون أن ي ــ لا  مســلم مــن املنــاطل املــ كورة أعــساا
 .السكن والغ ا 

 :ةكر يف ال قرة األيرية ونصه ه ا وا دير باملسحمة ما
  تدفع احلكومة البورمية املسـلمني املشـردين طام ـة بعـد طام ـة عـن 0281يوليو عا   08ومن  

غـري  لولكن باكسحان دفع  مجيع ه ا  املشردين إىل بورما( NAF)  اطريل القوار  عم ار ن
ة بـني رَ دفعون كـالك  وعـاد هـ ا  األبـرار يـ  لااؤ حيـث جـ مـنعـادذم إة البورمية اسحمرت يف أن احلكوم

  .يراال رةحني من جانل إىل 
وهــو الــ ي نشــرته يلــة رابنــة العـــامل  لترمجــة عـــن ااجنليزيــة (ســد ثــها أالســيد )اثبــ  / جـــ 

قـامل ح :ان اييتعنـو ال   ـ  0281ر عـا  يـهـ فما0/00/0311عددها الصادر يف يف سسم  إلا
 :حوا اضنهاد املسلمني يف بورما ونصه ه ا

ـــدينهم  (أركـــان)يعـــاو املســـلمون يف مقاطعـــة /  0 ـــا  ثـــديدة للح ـــاع والحمســـك ب يف بورمـــا حمن
 .أما  الحيارات الكيرية وةد مرت عل  املسلمني فرات عصيبة لوكياام

ني مــن املســلمني مــن ل ــأحكومــة بورمــا بقــوات ا ــي    جلــأ  0281بريــل عــا  إف ــ  ثــهر 
 وا لميلكـون ثـيتا   ورـاروا ا (بوتيـدونغ)بعـدذم مـن مدينـة أو  (أركـان)أمـاكنهم مـن سـكان مقاطعـة 

 .وهم فقرا ل وامل مل أنه يف ه ا احلادح مل يعد  م اهحما  حني مغادرذم البسد لو   مأم
 :يل  نص ال قرة السادسة ما/  4

ســـاليل الغــــدر أ (أركـــان)وغريهــــا مـــن املـــدن جبنــــو   (كيورتـــا)ويعـــاو املســـلمون مــــن اجـــ   
 لوةلـك هـو الـ نل الوحيـد لا ل نل سـو  أاـم مسـلمون لتزاا تحواىل باسحمرار والت ا لاملسحمرة
 .ضحايا الغدر رةما  ةياسيا  عدد وةد بلغ 
 مـاابـوا و  لميلكـه املسـلمون وةد اسحول  حكومة بورما عل  مجيـع مـا: نص ال قرة السابعة/  3
جـــمذم أوةـــد  ينيلرـــلألأاـــم مـــن ثـــعل بورمـــا املـــواطنني ا لثباتـــا ةاطعـــاإ دهم مـــن وثـــامل تيبـــ عنـــ

 .الامهم عل  أورا  بييا  فارغةإعل  أن يوةعوا بحوةيعاذم وببصمات أييا احلكومة 
 لو ـ  ن حـات الشـم  ا رةـة لهـ ا و ـ  األمنـار املنهمـرة الغزيـرة: نـص ال قـرة اليامنـة/  2

وةــد الحبـــأ هــ ا  اليـــحايا  لو  يقــيهم مـــن بــرد املنـــر أو حــرارة الشـــم أون  ــم مـــمل  ــد املســـلم
ســسميةل ومــدارم أيــر  يف إلوإىل املــدارم ا (قدارثــ)املســلمون إىل مبــىن مدرســة عاليــة يف مدينــة 

 .ير ال قرةاإىل  (منغدو)مدينة 



لقـا  القـبض إب لومن  عهد ةريـل أرـدرت حكومـة بورمـا أمرهـا: ةعشر  ةاحلاديال قرة نص /  9
يف املــدارم  لعلــ  كــل مــن يســاعد السجتــني باألكــل واألغ يــة واألطعمــة وامللــب  يف أي حمــل كــان

 .حيث يسكن املسلمون لواملخيمات
هـم مـن جل   لامسلم( 01)عل  القبض لق  حكومة بورما أوةد : ةعشر  ةاليانيال قرة نص /  8
 .واألطعمةل انحه  اولحهم تقدمي املساعدة لسجتني بالغ ا   لامليق ني
يف ثهر ديسمم عا  ( باكسحان)سسمية يف اهور إلةرر يل  الشور  املركزي للبماعة ا/ د 
: ونـص القـرار هكـ ا (اضنهاد األةليـة اإلسـسمية يف بورمـا):   يف دورته السنوية    عنوان0281

 ـــا  لة ااثــراكيةضــنهاد والحنكيـــل مــن حكومحهــا العســكريستحعــرض األةليــة اإلســسمية يف بورمــا ل
 لبــل جــاوه الملــم مــداا لحــاا دون ةيــا  املســلمني فيهــا بــأدا  واجبــاذم الدينيــة يف حريــة واطمتنــان

  احلكومـــة ةـــوانني  ـــر  املســـلمني هنـــا  مـــن مجـــع الحمعـــات واملعونـــات لبنـــا  املســـاجد عنـــدما ســـن  
دا  املســـلمني فرييـــة أ ووضـــع  العراةيـــل يف ســـبيل لنشـــامهاإســـسمية و إلوفـــح  املـــدارم ا لوتعمريهـــا

سـسمية أن يناثـد حكومـة إلللبماعـة ا ياحلغ وهيارة املسبد النبويل األمر ال ي دعا اجملل  املركز 
 ل  املســلمني هنــا انصــســسمية أن تســحخد  ن وةهــا إلإلباكســحان ومجيــع احلكومــات والشــعو  ا

 .من ب م وثقا  ويرا  نقاةهم  ا هم فيهإو  لليهمإعادة احلرية الدينية إو  لورفع الملم عنهم
عـددها العاثـر السـنة الرابعـة يف يف سسم  إله ا القرار ةد نشرته يلة رابنة العامل ا( ملحو ة)

  0281هـ املنابل مارم اةار 0318ثهر ةي احلبة عا  
 سجلنا من الشهادات خالصة ما

 لوأجيــاا جيـاادون هــم سـكان الــبسد األرـليون  ــن سـكنوا فــو  تراالـا الــوطين أنـرَ ن الـ ين ي  إ
ـــدة  رـــحة مـــا لاللبـــان الرمسيـــة الـــت عنيـــ  برماســـة ةيـــاة رـــادةني عـــدوا  ثبحـــأوةـــد  ورد يف ا ري

 .ورفع  ةلك إىل ا هات املستولة يف باكسحان الشرةية لسسميةإلااجنليزية واجملست ا
 وفيما يل  نسبل الوةامع الحالية الت تدعم الشهادات املشار إليها أعسا

 ــ   (مســلمانان مشــاىل أركــان كــ  سياســ  كشــمك )مــن كحــا   43 رــ حة جــا  يف/  0
 (دارة ا ــواهات وا نســية البورميــة القاممــة اقــا  منغــدوإالرديــد لسعحبــاط املشــحهرة مــن ةبــل ) عنــوان

  0221عــا  يف ةــد  ــأ مــن املنكـوبني مــن أركــان الشــمالية إىل باكســحان الشــرةية : نـص ال قــرة هــ ا
 .سثون أل  مسلمثل عا  ااسحقسا



 تـوا منكـوبني مملـومني ( املسـلمني والبـوةيني)  همان ال حنة بـني ال ـريقني 0223ويف عا  /  4
  . (1)مثانني أل  مسلم لوحدها (جاجتا )بدار املهاجرين يف بلدة 

  و 0221وعرضـها يـسا عـا   (أركـان)ةد تحابع  محست ااضنهاد يف طوا مقاطعـة /  3
جـرت يف  وجـرت مـا لمـات الشـيوعية ااثـراكية البورميـة وسـلنات احلكومـة  من املنم0299عا  

ةاســ  مــن ايا  واملحاعــلل  وةاســ  مــا لعراضــهمأأن ســهم وأمــوا م و يف حــل مجاعــات املســلمني 
أرض بورمــا عـم احلــدود إىل لـزا  علــ  املـواطنني الباكســحانيني بـأام تسـللوا إليف هـ ا احلالـة لــو يـرد او 

األكاةيـل وهـو مـن  لالعقـل السـليمصـدةه ا يل بزت حمكمـة ا ـواهات عـن مـنعهمح  ع لالبورمية
متـات األلـو  مـن هـر  ثنـا  ألا ايف هـ بـل  لكـل حـاايف  ألن سكان باكسحان منمتنـون  ةلالباطل

  .(2)املسلمني للح اع عل  أن سهم إىل باكسحان الشرةية
اثــىن عشــر عــددها بينمــا بلــغ  لمخســمامة ألــ  نســمة (أركــان)وكــان عــدد املســلمني يف مقاطعــة 

مهـر ييانـة تعدد املسلمني لـتس عن  ريرا  رمسيا صدر  يومل  0283ات عا  ميحصاإنسمة يف أل  
للمسـلمني بالنسـبة إىل الوايــات  وةــوة   الــت فيهـا كيـرة   لاحلكومـة البورميـة باملســلمني يف هـ ا املقاطعـة

 .األير  البورمية
 لكــــان يســــكن فيهــــا ســــحمامة ألــــ  مــــن البــــوةيني  (كــــانأر ) -مقاطعــــة  -وايــــة يف ( ملحو ــــة)

 .ا  ةبامليااوعشرة  ابورمي أل اوتسعون  لل  مسلمأومخسمامة 
 الحكومة البورمية اتخذت المشروعات الحادثة 

 لتشريد المسلمين عن وطنهم
عشرين ميس  (سسميةإلنغدو الشمالية ام)  ةا  ا ي  البورم  باححسا مننقة 0291يف عا  

وةـد  لفـأةا  الشـعل املسـلم العـ ا  لوأعلـن األحكـا  العرفيـة (نغـدوم)إىل  (بـاؤىل بـاهار)مـن  مربعا
ل وناملســـلمالـــت ميلكهـــا لـــ  هكحـــار مـــن أيصـــل األراضـــ  أ ةكيـــر مـــن متـــأحكومـــة بورمـــا ســـلب  
للمزارعني البوةيني عل  ض ا  ار نا ل وك لك    جباا مايو أكيـر مـن مثـانني ألـ   ومنححها

 .ة املواث  وهراعة األره واخليرواتهكحار لربي
 لفصــارت لقمــة ســامغة للبــوةيني لاألبريــا  ينيأمــا األمــة املســلمة الــت كانــ  مــن ســكااا األرــل

ـــ ين عصـــوا ســـاديا لوحصـــدت ررارـــات جنـــود احلكومـــة ةنـــاعيني إلذم ااا  مـــن ال سحـــني ال
 .مل ن كر أكير وأوفر وما لو ه ا مناة  مصغرة جتر  للمسلمني يف بورما اليو الغامشني الغادرينل 

                                                        

 .لغة ااجنليزيةالب (ركان  مسلمأ  ة )من كحا   2ص انمر  ( 1 )

 .24 ل صأمحد ليسحاة مم ر ( مسلمانان مشاىل أركان ك  سياس  كشمك)كحا  انمر   ( 2 )



وتسـليط ا ـي  البـورم   لدوا إىل ثغور باكسحان الشرةية بالقوةر  بق  من مجاعة املسلمني ث   وما
 .يقل عددهم عن مثانني أل  مسلم  اعليهمل و الماملة الكافرة 

 لقت المسلمين بالخداع والحيرةأاللجنة اإلحصائية البورمية 
 -لقـامهم يف احلـرية وا يمـان إو  لخلداع املسلمني -البورمية    ثكل  احلكومة0294عا  يف و 
بأنـه كـم احلصـدر عليـه يفمـن مل يقـدر علـ  تقـدمي ح يمـة الن ـوم مية املـواطننيل حصـاللقيـا  بإ نة 
 .زيوتشردهم بقوة ا ي  إىل ثغور باكسحان الشرةية من دون أي متي لأجنب
  وهعــو ( نغـدومتـمو إىل م مـن)ن ـوم حصــ  الأ  و 0299حصـا  عـا  إل  عمليـات ايـجر أمث 

  املســلمني لكـن ةسـم ا ــواهات وضـع علـ لاحلكومـة تـ اكر هوياذـا الــت تـدا علـ  ا نســية البورميـة
ل  أمثانية عشر حكم  عل  ح   لة تاراية وسياسيةستلة مشكل  أثبات جنسياذم بيف إ لالعراةيل

ــ لاــم باكســحانيونل بــأام غــري مــواطننيل وأمســلم مــنهم البــاةون مــن املســلمني و  لعــن الــبسد وادر  وث 
ضــحايا عــدد يــريا بلغــ  أجــموا علــ  تــر  الــبسد و أحــ   لعــساأوضــع  علــيهم املشــاكل املــ كورة 

 .الغدر رةما ةياسيا  
 وحدها (منغدو)قامت الحكومة البورمية في منطقة ألماذا 

 أكثر من خمسة وعشرين مركزًا عسكرياً ؟
أةامــ  احلكومــة البورميــة أكيــر مــن مخســة  لن ــوة للمســلمني ةــوةا الــت فيهــ (منغــدو)يف مننقــة 

تريـد احلكومـة  او  لغلبة للبوةينيالكيرة و الخبس  املناطل األير  الت فيها  لوعشرين مركزا عسكريا
 .والملم املديد عليهم لال ا ا اولة إا العدوان عل  املسلمني

املنممــات توجـد  لكيـرة للبـوةينيالن ـوة و الهـا يف مجيـع وايـات بورمـا الـت في: ومـن ناحيـة أيـر 
وتلـك  لحمـاوات ختريبيـة مـع احلكومـةبعدد ا تعد وا  ص ل وه  تسـحمر يف الشيوعية ااثراكية 
؟  مركــزا عســكريا( 49)فيهــا عــن املركــز الواحــد فيــس أن يكــون مــع ةلــك ياليــة الوايــات واملنــاطل 

 .ركانيةرها  ليمة املسلمة األ؟ ما أرادت ال ا إا اليغط واإل وملاةا ه ا
يف علـ  مننــل املســلمني يف أركــانل أن الســلنات العسـكرية البورميــة تــدور : وا ـدير باملسحمــة
بـــني املنممـــة ااثـــراكية بيـــنهم و فيقـــع ااثـــحبا   لبـــدعو  ختميـــد نـــريان اليـــورة لالعـــا  مـــرة أو مـــرات

ةواذـــــا بالـــــدبابات والقنابـــــل اليدويـــــة  حقـــــو  القـــــوات العســــكرية بحـــــدعيمف لالبوةيــــة يف بعـــــض املواةـــــع
مث  ــاوا ااعــرا  با زميــة علــ  يــد  لواألســلحة األتوماتكيــة ونــريان املدفعيــة اليقيلــة لعــدة ســاعات

تأيــــ  مث  لســــاحة ااثــــحبا يف ســــلحة يولــــون تــــاركني لل مث يثــــراكية البوةيــــةإلاملنممــــة الشــــيوعية ا
فيســحعملها عنارــر الشــر  لاألســلحة املروكــة يف امليــدان لــة مجلــةيثــراكية البوةيــة الــ ا احلإلاملنممــة ا



ون أويلبـ لعلـ  تـر  منـاه م وأراضـيهم مهمو  ـح   لا ياملسلمني األبر يف أةية من الشعل البوةي 
 .منكوبني ومقهورين إىل األراض  الباكسحانيةل وا تزاا تسحمر ه ا ا رمية عل  مر السنني إىل اين

 (منغدو) ـالكبير بلى الجامع راضي الموقوفة عاألقطعة 
 تغيرت إلى مصنع الخمر ومزابل البلدية

كيـر مـن أفانحزعـ    لاإلسسمدين لحديل عل  البا  ةام  السلنات البورمية 0291يف عا  
فأةامـ  الــا ( منغـدو)الكبـري يف املوةوفـة علـ  ا ــامع  نيعشـرين هكحـارا  مـن أيصـل أراضــ  املسـلم

ويف  يــةليف بعيـها مصــانع اخلمـر األهلأةيمـ  و  لسـبن العســكريبعيـها اليف  وبــين لعـلعـدة مس
سـ لها مزابــل البلديــةل فلمـا اححبــ  مجعيــة العلمـا  يف بورمــا ووجهــ  أويف  لبعيـها مــرابط اخلنــاهير

مث ةـا  املسـلمون  لت كيـريا  مـن أعيـا  ا معيـة إىل معسـكر ااعحقـااجـر   لالمةية إىل الـوهارة البورميـة
 لبـادت فيهـا كيـريا مـن املسـلمنيأو  لحـد  محسذـا املعحـادةإدت احلكومـة فبـر  يدافعون عن أراضـيهم 

 .م مخسني ثخصا وتركحهم يف العرا و وةنع  رؤ 
 نفس مسلمة ةخالية عن أي (أكياب)منطقة من  دنسـت م

ةامــــة إل لن هراعيــــة واســــعةدعنــــ  احلكومــــة البورميــــة للبــــوةيني ســــ  مــــأ (كيــــا أ)مننقــــة يف 
و  (حـوكيو ك)و  (فـاكحو)و  (مروهونـغ)و  ( بيـا)و  (مـ   بـون)وهـ   لننـا مشاريع هراعية واسعة ال

بوةيـة يالصـةل  دنا  رـبح  مـأالا ن ـ  مسـلمة ةنعـال فتوجد  ن السحة ادف   تلك امل (يدنغسرا)
منــ  بــد  احلــر  العامليــة  لن بيــ  واحــددتلــك املــيف بقــ   ــم يالبوةيــون مل يســمحوا للمســلمني أن و 

احلكومــة مــن ضــواحيها الشــرةية دمــرت  (يدنغســو ب)دينــة ضــافة إىل ةلــك يف مإلاوب لاليانيــة إىل اين
 .ه ا األيا  ن   مسلمة يففيها يحن    وا لوالقر حيا  حمست املسلمني ثر تدمري يف مجيع األ

 (تكاسى)قال الزعيم الياباني المستر  حاصل ما
 أحد القواد العسكريين من القوات اليابانية

 م1496كياب فاتحاً بعام أحينما قدم مدينة 
يف ةلوالم العصبية والعنـاد وا ثربأ  ةد  لن أفوا  املنممة الحهكنية البورمية حمبو الشر وال حنةإ: ةاا

يف اليـــو  الـــ ي حينمـــا كنـــ  يف مقدمـــة ا ـــي  اليابـــاول ةـــد ثـــاهدت بعيـــين ل و والغشـــو  والعـــدوان
 ضلغــر كـانوا معـ  جنـودهم الـ ين  ن اشـاركة لــحهكأن بعـض أعيـا  ا (كيـا أ)دينـة ملديلـ  فا ـا 

ـــل املســـلمني األبريـــا  أاـــم  (أركـــان)علـــ  مقاطعـــة  دالـــت وةـــد بلـــغ عـــدد  لن ـــ  اليـــو يف باثـــروا ةح
للقيـــا  علـــ  الـــزعيم املســـلم  ـــم  كبـــرية يـــسا مصـــاحبت  اجهـــود واوبـــ ل لاملقحـــولني أربعـــني ثخصـــا



ومها مـن الزعمـا  البـارهين  (ماركن مساعيل داؤد ثااإحممد )والزعيم  (كيايبألسلنان حممود ا مسر)
 .من النام ة املسلمة (أركان)مقاطعة يف السياسيني 
 لأركـــان الشـــمالية والغربيـــةيف ن املســـلمني الـــ ين يســـكنون إ: يف بيانـــه ةـــامس   (تكاســـ )وميـــ  
فـإام  لعـساألسـبل الـ ي ةكرنـا ل للقـوات الحهكنيـة البورميـةللبوةيني عامـة وخبارـة ل يكنون البغض

 .مريدو الملم والعدوانو  ونثرار وال حاناأل
عســاكر اليابانيــة بعــد احــحسا أرض بورمــا بكما ــا مــن املهمــة للن فــح  ا نــد إ :وأضــا  يقــوا

يف ةامـــة الصـــلة مـــع املســـلمني الـــ ين يســـكنون إتنـــاا بـــدون  السهمـــة والواجبـــات القاطعـــةل وهـــ ا ا
فلـ ا أرـدر احلكـم لـرد األفـوا  الحهكنيـة  لمن عهد بعيد ومـدة مديـدة( ا ند)حدود البنغاا الشرةية 

ليسـحخدمها يف  (أركـان)وطلل األفوا  اليابانيـة امللكيـة اخلارـة ملقاطعـة  لالبورمية إىل بورما ال وةانية
 .( ندياإ)ةدا  إىل األما  والسري إىل ا ند إلا

ةـاموا و  لمنيثـرارهم اسـحباحوا ةحـل املسـلأبأن س اح  البوةيني و  :كد تكاس  مزيدا يف البيانأو 
 .وه ا اخلباثة ا تزاا ترتكز يف ن وسهم اخلبيية لسهم با م والقهرو يراجهم عن مسقط رؤ بإ

انـــدين ) الححريريـــة ا نديـــةإىل املراســـل املحعـــني مـــن املنممـــة ل وعـــزاا ركـــانأةالـــه رـــاحل كـــربس  
  بزعامـــة 0224عـــا  يف ( ســـيا )القاممـــة بحايلنـــد ( ال ـــو  ا نـــدي الـــوطين) I.N.A نيشـــنل ارمـــ 

 (ثوالان سندر الون)املسر 
 
 

احتجاجا للمطالبة ، والمعابد مساك علماء البوذيين عن األكل والشرب في الهياكلإ
 بالدستور البوذي في بورما

 وابتعاثهم وفد المؤتمر البوذي للدفاع عن العقيدة البوذية
 والرد على رئيس الوزراء( رانجون)إلى عاصمة بورما 

وفـــد مـــ متر البـــوةيني للـــدفاع عـــن ( راجنـــون)  اجتـــه إىل العارـــمة البورميـــة 0291يوليـــو عـــا  يف 
مييــل مجيــع ا يتــات الكنامســية وامل هبيــة واألحــزا   لوضــواحيها (مانــديل)العقيــدة البوةيــة مــن مدينــة 

 لللمنالبـــة بالدســـحور البـــوةي الكامـــل لاحلكومـــة ورؤســـا  األحـــزا يف ملقابلـــة املســـتولني  لالسياســـية
مكل ـة  لوالوفـد الـ ي يـزور العارـمة هـ ا األيـا  لامن الشـيوعية واإلسـسمية وغريمهـ يال هما و رمي 

 ومنــ  ةلــك الحــاريخ  ــل   لةبــل ثــسح ســنواتانعقــد الــ ي  لمــن مــ متر الــدفاع عــن العقيــدة البوةيــة



 ليحصـل باملسـتولني ويرفـع املـ كرات ويرسـل المةيــات إىل رؤسـا  األحـزا  ونـوا  ا معيـة الحأسيســية
 .دسحور البوةي للبسدالجاهة إالبهم بين

أحــد وهرا  بورمــا احلـــايل الــ ي رحــل بالوفـــد  (أوباســو)أوا لقــا  للوفــد بـــالزعيم  (راجنــون)ويف 
 .عل  الحعاون يف سبيل  قيل الدسحور البوةي لكيداأعزما منه الوفد   ولق لترحيبا  حارا  

 :اب والزعماء السياسيينماء البوذيين لرؤساء األحز لعالالعريضة التي رفعها وفد 
 :بعد تقدمي الححية وااحرا 

طــالبني مــنكم كمــا طلبنــا يف  لوضــواحيها الــ ا املــ كرة (مانــدىل)لــيكم عــن وفــد مدينــة إنحقــد  
 .ثيتا حمحما علينا وعليكم وعل  كل بوةي لم كرتنا الت سبقحها

 .الدسحور البوةيإجاهة /  0
 :وخبارة ال قرات ايتية لالبسد بعامة يف ه ا سسم النما  اإل رمي /  4
 .طس إلعل  االدينية هل احرمة عقد الزوا  لعلما  امل / أ 

 .سسم إلاألضح  ا دي رمي ةب  البقرة اناسبة ع/   
 .يزيمتجواه املناكحة فيما بني املواطنني من دون أي / جـ 
 .الدفن يف املقمةبدا من إحرا  جيث املوت  /  د  
 .جاهة ه ا الدسحورإسراع بإلا/  3
مـن أمل ا ـوع والعنـ  يف ا ياكـل  حيـا   أالعلما  البوةيون ورؤسـا  مـ هبهم ميوتـون ( ملحوظة)
 (.بو امل متر البوةيو مند)مل توافل احلكومة عل  ه ا الدسحور  ما لواملعابد

 :يمن رفض املنالبة املعروضةيح (ونوأ مسر)ااعرا  باحلقيقة من رمي  الوهرا  البورم  
رغـم  ل ـو الدسـحور البـوةي مـوافقنيومل نكـن أبـدا  غـري  لنكم تعرفون جيدا  عقيدتنا من البوةيإ

وكيــ  نســحنيع أن نوافــل ونســاعد يف ةلــك ابــرد  لدــدح حــدح ومــا ننــا مل نوافــل داممــا علــ  مــاأ
 ال و ألن ورا  هــ ا ااححبــا  واملنالبــة ةيــية مســلم  بورمــا مســحورة لح حاليــادااححبــاجكم احلــ

بــل هــ   لولــي  هــ ا مــن النبيعــ  لقيــية مســلم  بورمــا وحــدهم لعــن مليــون مســلمعــددهم يــد يز 
علـ  أسـام  حهدا  املسـلم ينـرح ةيـي يف ةلـك تعصـل ورجعيـة مـا ومـا لةيية سـحمامة مليـون مسـلم

بعـد   نيومـن العبيـل أن نـر  بعـض الساسـة البـورمي لقيية كل مسلم يف العـاملكليها  إوينمر  لديين
 .ا   جرا  الدسحور كما اإاحلكومة البورمية حوا مع يف رراعها  ةانل املماهر لحز  جيكل ه ا 

ضـوا  علـ  املسبسـات والمـرو  امل ملـة الـت رافقـ  عمليـات أوفيما يل  ثهادات سريعة تلق  
 .الباكسحانية  ضايني إىل األر ركانبعاد  ماهري املسلمني األإلالنرد وا



 الباكستانية لقضية الالجئين البورميينقرارات مؤتمر المنظمات اإلسالمية 
 قرارات االجتماع األول

 01و  01يف  (جاجتـــا )يف  ســسمية علـــ  منهــا  النبــوةإلاجحمــع يف مقــر الـــدعوة إىل اخلسفــة ا
 :املنممات األركانيةتية و يسسمية الباكسحانية اإلبون عن املنممات او   مند0282فماير عا  
 .زعامة السيد مصن   كماا احلسينب ( ة عل  منها  النبوةمنممة الدعوة إىل اخلسف) – 0
 .برماسة السيد مصن   كماا احلسين (م متر اجملاهدين العامل ) – 4
 .أمحد البورم  بزعامة ال اضل النبيل واجملاهد ا ليل الشيخ ن ير (سسم إلم متر أركان ا) – 3
بزعامـة األسـحاة  (اممة بباكسحان الشرةيةركانيني القألسسمية لدعم املهاجرين اإلاملنممة ا) – 2
 .أمحد األركاو مم ر
  01/4/0282وةد افحح  امل متر فييلة األسحاة ث يل الرمحن رمي  ا لسة األوىل بحاريخ  

 لسـسمية الباكسـحانية وغريهـاإلبكلمة رحل فيهـا برؤسـا  الوفـود وهعمـا  األحـزا  واملنممـات ا
وةـــد انحهـــ  ا لســـة يف الســـاعة  لعسميـــة يف جلســـحها األوىلإلوةـــد بـــد  اناةشـــة جـــدوا األعمـــاا ا
 .ن سه اليو يف اخلامسة مسا   بالحوةي  الباكسحاو 

 ركانيينمشكلة الالجئين األ
 (.أركان الشمالية والغربية)مشكلة السجتني البورميني من مقاطعة : أوا  

ـــدا اأنمـــرا  ألن مشـــكلة السجتـــني ةـــد  ـــة بســـبل توارـــل ااعح ت مـــن الســـلنات رـــبح  مزمن
مــــاكن أدوا مـــن بيــــوذم و رم ةـــد ط ــــركــــانيني مــــن املســـلمني األكيـــري و  لالبورميـــة وثــــعوالا الكـــافرة ا ــــامرة

 .راضيهم و حلكاذم بالقوةأوانحزع  منهم  لةامحهمإ
سـسم  مـن إلينالـل العـامل ا( األركـانيني)  بورمـا  اجحماعـه اخلـاص لقيـية اجـيف فإن امل متر 

علـــ  القيـــا  بالحعهـــدات الـــت ةنعوهـــا  لســـسمية يف األةنـــار واألمصـــارإلممـــات اامللـــو  ورؤســـا  املن
وعـد  املسـام الـم  لةدموها إىل األمم املححدة بشأن محاية السكان املـدنيني واحرا  اليمانات الت

 .رغامهم عل  ا برةإو أ
ألن الـ ي تـوىل  لمن الدوا املشـمولة بالعيـوية ا امـة يف األمـم املححـدة (بورما)ومن املعلو  أن 

 (.وثان أوهو املسر )بنا  الشعل البورم  أجهاه األمانة العامة هو من 
أركـان )يرجـوا مـن ألمساعدة عل  إعادة السجتني ال ين ل (اليمري العامل )يناثد امل متر : ثانيا
نقـاةا  ـم مـن مـوت إ لالبوةيني عل  وجه السرعة ةبل حلوا فصـل الصـي عل  ط غيالب (الشمالية

 .كيدأ



 أركان يقرارات مجاهد
ياهـد ) ـاملعروفـة بـ (املنممـة الححريريـة األركانيـة)ه تـمجـاع  الـ ي اخت إليقرر املـ متر القـرار ا: ثاليا
  اقـا  0294مـارم عـا   01تـاريخ يف حسني رمي  املنممـة املـ كورة  سر جع راملبزعامة ( أركان

 :يل  نص القرار ماو ل بورما( يدنغسو ب) (تنغ باهار)
عمليـات عـن للبحـث  (يدنغسـرا)و  (يدنغسـبو )إىل مننقـة أركـان الشـمالية  نـة أن تنحد  / أ 
مــن لححقــل ل لةــوات ا ــي  البــورم عــن طريــل  لبعــاد الــت جتــر  يف املننقحــني املــ كورتنيإلالنــرد وا

هعمـا  ويشـر  معهـم يف اللبنـة بعـض  لرـاب  األمـة املسـلمة يف املننقحـنيأاألعمـاا الوحشـية الـت 
 . املسلمني 
ـــة والوحشـــية مـــن هعمـــا  احلكومـــةإلتلـــك ا ـــاوات اعـــن الســـكوت /    ـــي  يرةـــا أ لجرامي ل

 للحعهدات ومواثيل األمم املححدة ؟
باكســحان إىل د املهــاجرين دهاد عــ لبــ لمل تقــ  هــ ا السلســلة يف طــرد الســكان املســلمني/ جـــ 

 .الشرةية أكير من مخسني أل  مسلم حاليا  
 لماء في بورماقرارات جمعية الع

ةليــــات ألدرم املـــ متر الحقــــارير الـــواردة واملـــ كرات الــــت ورـــل  عـــن القيــــايا املحعلقـــة با: رابعـــا
فمنهــا ةــرارات مجعيــة العلمــا  يف بورمــا بشــأن طــرد املســلمني عــن بسدهــم يف  لســسمية امليــنهدةإلا

 :يل  نص القرار مال و مقاطعة أركان الشمالية والغربية
  ةرارا  ينالـل احلكومـة 43/2/0298يف  (نغدوم)ا رهعلما  يف بورما اقمجعية ال تردر أ/ أ 

سـسمية يف مننقـت إلحـرا  البيـوت واملسـاجد واملـدارم اإبعـاد و إليقـا  عمليـات النـرد واإالبورمية ب
 ل  بــدعو  منــع املــواطنني الباكســحانيني مــن الحســلل املزعــو رَ وهــ  الــت جت  ــ (يدنغســرا)و  (يدنغســو ب)
البورميـة املوســومة  ةةــوات السـلنعـن طريـل وةلــك  لالباكسـحانية  ضـالـ  العــودة إىل األر رغـامهم عإو 
 ( – F -B – T( )اي  –ت   –ىب )

قـرارات والحورـيات املحخــ ة علـ  التكلـ  ا معيـة األمانـة العامـة لعـرض النســخة ا حويـة /   
 .إىل ا هات العليا من العسكرية والدبلوماسية

اجنمـــن مهــاجرين أركـــان اشـــرة  )املوســـومة بـــ، أركـــانونيـــة لمهــاجري قــرارات المؤسســـة التعا
 (.باكسحان

باكسـحان يف ا امل سسة الحعاونية ملهاجري بورما القاممة ذرر امل متر القرارات الت اخت قي: يامسا
 :يل  نص القرار ماو   43/2/0281الشرةية بحاريخ 



ابريـل /  43بيانا رـح يا يف  (كسحانأجنمن مهاجرين أركان اشرة  با )ردرت سكرتارية أ/ أ 
 .مسلم  بورمايف حل بعاد إليشبل النرد وا (فهارتل  جاجتا )  اقا  0281عا  

باكســحان الشــرةية فســاد يف أمحــد أركــاو أمــا  ا معيــة الوطنيــة  ثبــ  األســحاة مم ــرأكمــا /   
ل  عم باكسـحان الشـرةية لالبورمية  ضاباكسحانية إىل األر العنارر التسلل   عم د  الت تَ  لالبورميةاملزاعم 
 .(01) (جنمن مهاجرين أركان اشرة  باكسحانأرمي  ) أمحد األركاو ثبحه األسحاة مم رأكما 

 تعاىل رمحه اهلل اهلل الدهلوي يو  ويل   قرارات االجتماع الثاني   
 اهلل  يلســـسمية اناســـبة ةكـــر  الشـــاا و إلدرم املـــ متر القـــرار الـــ ي اخت تـــه املنممـــات ا: سادســـا
عنا  احلرية الكاملة وااسحقسا الحا  للشعل إانالبة احلكومة البورمية  ليف العا  املاض  لالدهلوي

 .صورةاة نقالواةع    حكمها يف من لمقاطعة أركان الشماليةيف الساكنني  لاملسلم البورم 
الصـــــادر يف  بعـــــددها( عارــــمة باكســـــحان الشـــــرةية)دكـــــا  (هادا)كمــــا نشـــــرته ا ريـــــدة اليوميـــــة 

8/4/0281  
 المطالبة إلى الدول اإلسالمية ومنظماتها

اســــــحعرض املــــــ متر أن يناثــــــد احلكومــــــة الباكســــــحانية ومجيــــــع احلكومــــــات واملنممــــــات : ســــــابعا
ن تســــحخد  ن وةهــــا لــــدفع العراةيــــل واملشــــاكل الــــت وضــــعحها احلكومــــة يف ســــبيل أدا  أ لســــسميةإلا

 .(00)نبوي من  مخ  سنوات يف حل مسلم  بورمااملسلمني فريية احلغ وهيارة املسبد ال
 

 :سالميةإلالقضايا ا
ـــا   ـــات األدرم املـــ متر ةيـــايا ا: ثامن ومنهـــا ةيـــية الشـــعل املســـلم يف  لســـسمية امليـــنهدةإلةلي
بـدأ أوا مـرة يف عـا   لباكسـحانب (اهـور)سـسمية ومقرهـا إلوأنه ليسرنا أن نبني أن ا ماعـة اأركانل 
 ــ  احلكــم  يــنهدةامل ملســلمةســلمني يف بورمــا وغريهــا مــن الشــعو  احبــث ةيــية امليف   0281
 .الكافر

معـــايل وهيـــر القـــانون  (كراتشـــ )ومقـــرا -وةـــد ةـــد  املـــ متر إىل األمـــني العـــا  للمـــ متر اإلســـسم  
 22  بـرةم 0282ينـاير عـا   40م كرة بالميد من جاجتا  يف  -اة أنعا  اهلل يانحالباكسحاو األس

ليعرضـــها يف املـــ متر الـــ ي ســـيعقد  لركـــانينيعلـــ  املنالبـــة بقيـــية املســـلمني األ ي حـــو  28و  29و 

                                                        

 .  0299يونيو عا   01وكان ةلك يف  (حصة ثاو  لسياس  كشمكك  أركان  مسلمان ) به ايف كح ( 01 )

 .  41/04/0281عددها الصادر يف يف الباكسحانية  (ن ديل جريدة اسري)كما نشرذا  ( 00 )



يشـــر  يف هـــ ا املـــ متر  يلـــوا و ( باكســـحان)بكراتشــ   يلســـيو يفريقـــ  واإلســـسم  اإلاملـــ متر ا: باســم
يناير عـا   30إىل  40سحمر عشرة أيا  من يو  لةبلد ة عشر  املنممات والنقابات واألحزا  من اثن

0282  . 
ـــد ابـــري هاد)إىل  ةثلـــا كمـــا ةـــد  املـــ متر نســـخة  وهيـــر اخلارجيـــة الباكســـحانية  (الســـحار الســـيد عب

 .السابل 
يف يــسا هيارتــه ( ويــن و :املســر)يف بورمــا وكــ لك رفعــ  املــ كرة املــ كورة إىل رمــي  الــوهرا  

ـــــدي)لباكســـــحان أوا يف  ـــــاريخ  (روالبن ـــــا يف 41/0/0312بح  (ادكـــــ)يف هــــــ 31/0/0312هــــــ وثاني
 .عارمة باكسحان الشرةية

يف  لاألركــانينيعنــا  الحســهيست السهمــة للمســلمني إلكــد املــ متر يف تلــك املــ كرة اححباجــا أو 
مـن  لفات مـنهم يـسا مخـ  سـنوات ما  تكاىف لهـ بعدد كبري0312سبيل أدا  فريية احلغ عا  

 .هـ0311هـ إىل 0313عا  
يــرمل ةن رــما  ولســان أأإا بــ لملــ كراتا هــ ا إىل صــغم ت   مللكــن الــوهارة البورميــة  (ملحوظــة)
ةــــرارات املنممــــة إىل لخيــــوع لأن تنقــــاد وتســــحبيل للصــــوت اإلســــسم  الــــ ي يهيــــل الــــا     وأبــــ
ربيـة ات احلبـا  الوافـدين مـن يـار  الـبسد اإلسـسمية إىل اململكـة العميحصـاومل يـرد يف إ لسـسميةإلا

 .ا   كما ا  لأبنا  املسلمني يف بورما هـ فرد من0311عا   السعودية لحأدية فريية احلغ
ــة عــدة تورــيات بشــأن دعــم السجتــني  تواختــ  (جاجتــا )ايحــحم املــ متر يف : الجلســة الختامي

 لاألمـني العــا  ملــ متر أركــان اإلســسم  لأمحــد لقــ  اخلنــا  أيــريا  فيـيلة الشــيخ نــ يرأمث  ركـانينيلاأل
داعيـــا مجيــــع الــــدوا  حــــهنــــدو  األركـــاو يف كلمكــــد املأو  (نـــدا  إىل العــــامل اإلســـسم )عنــــوان  ـــ  

 .إىل تقدمي كل عون ودعم للمنممة الححريرية األركانية لةنار العاملأاإلسسمية واملسلمني يف 
 شكر وتقدير لرئيس المؤتمر

علـــ  جهـــادا  ليقــرر املـــ متر تقـــدمي الشـــكر والحقـــدير إىل مساحـــة الســيد مصـــن   كمـــاا احلســـين
ــــراثن ينقــــاة ال لســــنينإو  لامل اإلســــسم املحوارــــل مــــن أجــــل وحــــدة العــــ ني واملســــبد األةصــــ  مــــن ب

كمــا يشــكر املــ متر جهــاه األمانــة العامــة للمــ متر علــ  نشــاطه الــدامل يف تن يــ  ةــرارات   لالصــهيونية
 .امل متر

 .  0282 – 0 – 01و  01جاجتا  يف                
 .باكسحانيف رمي  امل متر العموم   –مصن   كماا احلسين 

 .افظ أمحد مدير النشر واليقافةح



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



 :الخاتمة
فقــد  ؛ت صــيس ملــا حــدح ةبــل هــ ا املنشــوراتا  القــر ات  ــاوا أن نقــد  حليــر  ننــا افإ :بعــدو 
 (كـربس  أركـان) ةاا األسحاة يليل الرمحن رـاحلوةد  لمنه ا لود ويعبز القلم عن البيانتقشعر 

ولكــن  لوالحــاريخ حافــل بــأنواع القصــص ا مبيــة لإن حــوادح القحــل والملــم وااعحــدا  كيــرية وكيــرية
 .ي وةها أل  مرة (أركان)ال ي وةع للمسلمني يف بسد 

 لمنـ  احلـر  العامليــة اليانيـة إىل يومنـا هــ اأركـان يف ملســلمني ضـد ا ا منـاة  مصـغرة ملــا  ـر  هـ
 .ل واهلل املسحعانأكير وأكم امل ن كر  وما



 فهرم الكحا 
 4                 مـقـدمـة 

 8        حمل الوةوع
 8                  عدد املسلمني وطبقاذم
 1             ديوا اإلســـس  يف بورما

 01     بص ة سريعة نحشار اإلسس  يف بورماا
 00      دور سياح العر  يف بورما
 03      يدمات املسلمني يف بورما

 09   بداية اضنهاد املسلمني ةبل احلر  العاملية اليانية
 08    ضنهاد أثنا  احلر  العاملية اليانيةامحلة ا

 08   تشكيل حز  الحهكن للقيا  عل  اإلسس 
 01               ةرارات حز  الحهكن

 02    حاكم بورما املسيح  غادر بورما إىل ا ند
 41     مدينة  بيا كان  مركز ال ساد 

 40      ادينة  بيممن ال ساد بدأ  أوا ما
 44    لححل اخلنر عل  املسلمنيبعد ةها  األمواا ام 

 43     نمار الحهكن إىل املناطل األير أوجه ت
 43      اجملاهر الدموية ضد املسلمني

 48               العدوان عل  املسلمني
 41        حـادثـة تـيـنـ ـو

 42        ـلفَ أَ مـ ابـ  
 31     ( را  ثـنغ) و (فنكها)يـزرة 

 33     حوكيو كالعدوان عل  املسلمني اننقة  
 39              ( يندا)و  ( فارا الار)م اب  

 20    نغيدسبو  دنغ وسيرايف اثـحعاا نريان ال ساد 
 24       لينكوامن 

 23       فرامن كهون 



 22      انك فرانغ و  موهام 
 28    (سربسحه)ـهبو  البوةيني عل  املسلمني ب

 21       0224عا   معركة أندانغ 
 28     عودة اجملاهر الدموية اننقة سربسحه 

 90        يدنغسمعركة بو 
 99              ا بو  عل  البايرة الديانية 
 91   يدنغسإىل معركة بو  بعية النصر من مسلم  منغدو

 80     ( يدنغسبو )هزمية العدو ادينة 
 84     نحصار يف رأ  اجملاهديناأسبا  ا

 84  (املسر ماند)ييانة حاكم مدينة منغدو املسيح  
 82    تشكيل املنممة الححريرية األركانية انغدو

 88  إىل أرض البنغااكان من أر هبرة املسلمني األوىل 
 81    البنغالية (جبور دنيا)بنا  مدينة املهاجرين يف 

 81     0229بورما بإعانة أمريكا عا  إىل  اعودة بريناني
 82     اسرداد املهاجرين من أرض بنغاا

 82   ابحعاح اللبنة املشكلة اسرداد املهاجرين
 11  ها غري رجوع بعض املهاجرين إىل وطنهم وبعيهم إىل 

 10   وا برة اليانية اليخمة لعدوان البورم  عل  املسلمنيا
 14     رها  املسلمني بعد ااسحقساإبداية 

 13      ثهادات سبلحها ثخصيات
 12     سبلنا من الشهادات يسرة ما

 10    احلكومة البورمية تشرد املسلمني عن وطنهم
 14   باخلداع  لق  املسلمنيأ يةاللبنة اإلحصامية البورم

 13  ةكز  عسكريا مر  (منغدو)ةام  احلكومة البورمية يفأملاةا 
  ول  إىل ( منغدو)بـراض  املوةوفة األةنعة 

 12    صنع اخلمر ومزابل البلديةم             
 19  ن   مسلمة ةيالية عن أي (أكيا )من  دنسـ  م



   18           (تكاس )ةاا الزعيم الياباو املسر  حارل ما
 مسا  علما  البوةيني عن األكل والشر  يف إ 

 11   ... اححباجا ل ا ياكل واملعابد           
 ما  البوةيني لرؤسا  لعاللعريية الت رفعها وفد ا

 12   :األحزا  والزعما  السياسيني           
 ةرارات م متر املنممات اإلسسمية الباكسحانية 

 20     نيلقيية السجتني البورمي
 20      ةرارات ااجحماع األوا
 24     ركانيني مشكلة السجتني األ

 23       أركان يةرارات ياهد
 22      ةرارات مجعية العلما  يف بورما

 29   أركان ةرارات امل سسة الحعاونية ملهاجري 
 28     اهلل الدهلوي يو  ويل   ةرارات ااجحماع الياو

 28             اإلسسمية ومنمماذا املنالبة إىل الدوا
 011             اخلامتة 
   010            ال هرم العا   

 

 

 

 

 

 

 



 
 


