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 بالخوف الجديدة سنتهم يبدؤون الروهينجا مومسل الخالفة بدون

 ( )مترجم

 :الخبر

 التً ،المحتملة المحاكمات من عدد مع اجروهٌنال أزمة تصاعد عن ا  تقرٌر البرٌطانٌة اإلذاعة هٌئة قدمت

 اإلخبارٌة لرواٌةا تحكً .الدولٌة المحاكم فً وغامبٌا فنزوٌال رفعتها التً ،مٌانمار حكومة ضد اتخاذها ٌتعٌن

 بدون وٌعٌش عمر ٌدعى ا  عام 99 العمر من ٌبلغ صبً قصة 9191 نوفمبرالثانً/ تشرٌن 91 فً المؤرخة

 ،مٌانمار قوات أٌدي على بوحشٌة هتووالد هوالد قتل حٌث .شبنغالد فً لالجئٌن بازار كوكس مخٌم فً عائلة

 عملٌة خالل هاوشقٌقت إخوته من ثالثة قُتل كما .فقودٌنالم المحبٌن والدٌه ا  متذكر باكٌا   ٌوم كل ٌستٌقظ وكان

 .العرقً التطهٌر

  :التعليق

 تصرفاتهم بسبب مٌانمار جنراالت محاكمة وجوب المتحدة األمم مفتشو أّكد ،9192 سبتمبرأٌلول/ فً

 ىحت ٌتم لم ،ذلك ومع .شبنغالد إلى روهٌنجاال من ألف 011 من أكثر نزح حٌث راخٌن والٌة مسلمً ضد

 .الدولٌة الجنائٌة المحكمة إلى واحد مسؤول إحالة اآلن

 األمٌن بقٌادة ،راخٌن والٌة فً مستقلة لجنة فً عضو وهو ،أسوم دٌن فان الٌتٌتٌا ٌقدمها التً األعذار

 قد التقدم أن صحٌح" ؛ذلك حول قوله من ونقتبس العدالة تطبٌق لعدم ،عنان كوفً المتحدة لألمم السابق العام

 المسألة .الهاي" إلى بإرسالك أحد ٌقوم لنو ،محمً فأنت ،مركزي سلطوي مركز فً كنت إذا ا ،طٌئب ٌكون

 تحمل )عدم درع ستخدمت ،للسالم نوبل جائزة على ةالحائز ،كً سو سان أونغ أن هً للجدل المثٌرة األخرى

 .العسكرٌة األمور على لها سلطة ال أنهب الدستور ٌنص حٌث مسؤولٌة( أي

 تدخل أي بدون الجدٌد العام فً ستستمر برٌاءاأل نساءالو رجالال بحق ُترتكب التً الٌومٌة لقتلا جرائم

 الغربٌة نداتاألج لخدمة معٌنٌن أفراد محاكمةل فقط موجودة الدولٌة الجنائٌة المحاكم هذه ألن ،سلطة ألي

 .أهدافها من لٌعززوا

 عدم تثبت ،الملٌاراتب ربح وتحقٌق مٌانمار مع بالتجارة ألعمالها تسمح الغربٌة الحكومات أن حقٌقةو

 الذي الوحٌد الكٌان ،الخالفة ظل فً حقٌقً مسلم حاكم وجود سٌكون .مٌانمار مسلمً لمساعدة نٌة أي وجود

 فً .الحٌوانات مثل معسكرات فً همب زجّ ال ٌتم أن أو ،العالم أنحاء جمٌع فً الروهٌنجا ٌتشّرد أن ا  أبد ٌقبل لن

 لن وتعالى سبحانه هللا فإن ،ألمةا تعٌشها التً الفظٌعة المعاناة ٌنسوا أن نمٌالمسل حكام فٌه ٌختار الذي الوقت

 فً النصر لتحقٌق ٌأتون الذٌن وأولئك لشهداءل ندعو نحن .المؤمنون قدمها التً العظٌمة التضحٌات ٌنسى

 عن تتحدث التً القرآن فً اآلٌات رنتذكو .الظلم تحت الجدٌد العام ٌدخلون الذٌن وألولئك ،القادمة الحٌاة

ْنه مْ  ب إ ْذن ه   إ لَّ  َنْفس   َتَكلَّم   لَ  َيأْت   َيْومَ ﴿ بتالءاال أوقات فً الصبر يد   َشق ي   َفم   .﴾َوَسع 

 طردهم ٌتمو هاٌحملون وثائق ال من هم وكم ،عمر مثل حالهم صبحسٌ الذٌن األبرٌاء األٌتام عدد هو كم

 إلى العالم أنحاء جمٌع فً المسلمٌن جمٌع ندعو ها؟غٌرو ...والٌمن وأفغانستان طٌنوفلس والعراق سورٌا من

 من لٌكونوا ظله فً والعٌش اإلسالم بنظام الحكم إلعادة ٌعملواو ٌساعدوال هملدٌ التً الوسائل كل استخدام

 .اآلخرة الحٌاة فً الفائزٌن
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