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  :ومن واله، وبعدالحمد  والصالة والسالم على خير خلق هللا محمد بن عبد هللا وعلى آله 
زم إنشاء  رة أن الصين تعت ل فت مطاراً في أنحاء تركستان الشرقية،  30نشر في اإلعالم قب

ينكيانغ وصرحت الحكومة الصينية في وسائل اإلعالم أن ھذه اإلنشاءات من أجل تطوير إق يم س ل
رقية( تان الش ب ). تركس اً أن قل م جلي يظھر لھ اءات فس ذه اإلنش بب ھ ون س ل المحلل و تأم ن ل ولك

  !السارق الصيني يرتجف
ذي يطرح  ام السؤال ال ذه المشاريع لوقف أم ى ھ فلو اطلع العالم بعين البصيرة ال البصر عل

ة  ھل تسعى الصين فعالً من وراء ھذه اإلنشاءات إلى تطوير: نفسه د حماي ة أم تري تركستان حقيق
روف ا؟ والجواب مع ادة . أمنھ اجرين واألنصار بقي تان من المھ وم أن مجاھدي أفغانس فمن المعل

اد  أن الجھ ة ب تح مؤذن ات واسعة باسم الف ة عملي المال محمد عمر حفظه هللا قد أعلنوا انطالق حمل
ذا. في أفغانستان قد حاز قصب السبق بحول هللا تح ھ داء الف اً  ون ود تاريخي د أرعب الصين الحق ق

ة في أرومجي التي . على المسلمين في تركستان الشرقية ارئ المجزرة الھمجي وخذ مثالً أخي الق
ة  اس كاف ا الن ار فيھ ك المجزرة التي ث رآھا وسمع عنھا العالم دون أي استحياء من الصينيين، تل

ا الصين فما الذي تغي. ضد الصين لرفع الظلم وإحقاق الحق المسلوب ر ھذه المرة يا ترى في نواي
ارات  ك المط يح تل ه القب ة الصين ذات الوج ئ حكوم ل ستنش اءات؟ ھ اريع واإلنش ذه المش ن ھ م
ا  ة م ا؟ أم أن لألكم تاني عليھ ارع التركس تانيين بطيب نفس وسخاء؟ أم نتيجة لضغط الش للتركس

  !  ورائھا؟
دل ذنب خرجت على العالم بخطتھا الخبيثة أي خطة اإلنشاءات  ستراً لسوأتھا وھيھات أن ينع

 ً   !الكلب يوما
ذين رصوا  اء تركستان الشرقية ال د من أبن ارتعدت أوصال الصين الملحدة من شباب التوحي
ل  وھم من قب د أذاق ر دار الصينيين، وق نھم لعق زاة م لين سرايا الغ وا أنفسھم  مرس صفوفھم ودرب

  . أحمدالويالت أثناء أولمبياد بكين، وإن عدنا فالعود 
  . وھا ھي سيوفھم تشحذ ليضربوا من الصينيين فوق األعناق وليضربوا منھم كل بنان

وما حال المجاھدين الشرفاء التركستانيين وحال أعدائھم الخبثاء الصينيين إال كمن أراد قطع 
  .يد السارق فيرتجف قلبه خوفاً وكمداً 

  
 ً   المظالم وأنفاً حمياً تجتنبك... متى تجمع القلب القوي وصارما
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يس  أنھم ) يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِالَّ غُـرورا (الصينيون على عادة إبل ون أنفسھم ب يمن

ا . سيكونون سادة العالم بعد ھزيمة إمبراطورية إبليس أمريكا في أفغانستان دأوا باإلعداد لم لذلك ب

  .مريكابعد سقوط أ

ة  ذه الكثاف ارات بھ اء المط ن إنش ة م ة الحقيقي ن  -إن الغاي ر م ا  30أكث ا قلن اراً كم و  -مط ھ

. حماية الصين من جيرانھا، وإلخضاع أية ثورة أو انتفاضة قد يقوم بھا الشعب التركستاني المسلم

  . وكذلك جعلھا وكراً لالنطالق إلى أفغانستان

  )30أنفال (" ويمكُرونَ ويمكُر اللّه واللّه خير الْماكرِين : "قال هللا تعالى

ي  ھا ف لمين ونشرت جيوش ال المس ھا لقت ذرت نفس ة عظمى ن ا إمبراطوري اع أن أمريك د ش لق

نھم رغم كل : أنحاء العالم لم ولك ه وس في العراق وفي أفغانستان وفي جزيرة محمد صلى هللا علي

  . جعون خائبين إن شاء هللاھذا سير

ينفع الصينيين  ود  30ونضيف فنقول  إذاً كيف س ة واحدة لصد ھجمات جن مطاراً في منطق

  !والغريق يتعلق بقشة! المجاھدين؟

وبھم ! اسمعوا جيداً أيھا المعتدون الصينيون م يخرج من قل اد ل منذ أن أذن هللا للمسلمين بالجھ

اموال ليو. حب الجھاد والشھادة البتة نكم إن . م من األي ينتقم م د س ل جدي أ جي وي ونش ل ازداد وق ب

دين وكبرت  اد وصليل سيوف المجاھ ع الجھ يتم وق اتنا وإن نس شاء هللا لما فعلتم في ديارنا ومقدس

  . بطونكم بأكل الحرام سنلقنكم بإذن هللا الواحد القھار الدروس تلو الدروس

  )21يوسف (" مرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَواللّه غَالب علَى أَ: "قال هللا تعالى

  )40حج (" ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز: "وقال هللا تعالى
  

  المركز اإلعالمي للحزب اإلسالمي التركستاني
  

  صوت اإلسالم
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آان من أشهر العلماء المعروفين في ترآستان  -  (1)
وآان ال یخاف . الشرقية بعد وفاة حاجي عبد الحكيم مخدوم

في اهللا لومة الئم، وآان متبعًا لعقيدة السلف الصالح غير 
جهاد والمجاهدین، متعصب في مذهبه، وآان مؤیدًا لل

تخرج من عنده طالب آثر جاهدوا الصينيين المعتدین، 
وآان قبل وفاته یحرض الشباب على اللحاق بالشيخ القائد 
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ا، وتمسكت  ولدت على فطرة اإلسالم بوالية غولج

كنت أشارك مع أخواتي في . بديني كما علمني أبواي

ى هللا دعوة إل طة ال ادتھم أنش ينيون كع ان الص ، وك

ة . يمنعوننا من تبليغ ديننا سأقص لكم اليوم قصة حقيقي

  .عن الدعوة إلى هللا تعالى مرت بي في حياتي

ر من األخوات يجتمعن  ة كانت الكثي سمعت بداعي

دعوة كانت سرية " تقوزتارا"حولھا في مدينة  ولكن ال

د م في عھ لمين في دار األرق  ھناك كما كان حال المس

ك  ى تل ارعت إل لم، فس ه وس ول هللا صلى هللا علي رس

م  ة تعل ا داعي طھا منصة عليھ ا وإذ بوس دار ودخلتھ ال

انھن وي إيم رعية وتق ام الش تمعات األحك ت . المس كان

اء ن النس ا نح ن واجبن دثنا ع دار . تح تألت ال وام

ك المجلس  ي في ذل ا إن مضى عل بالحضور، ولكن م

أة تقف ساعة إال وسمعنا صوت صفارات الشرط ة فج

فاندھشت األخوات الحاضرات، ورأى كل . أمام الدار

ك رأيت  ى العكس من ذل الفرار، وعل ذن ب منھن أن يل

ة بأصوات  ر عابئ ا غي الداعية في مكانھا تكمل دعوتھ

يارات وال الشرطة ي . الس دار وف فاقتحمت الشرطة ال

ة ي الحديدي لحة والعص ديھم األس ال . أي دأت باعتق وب

بالضرب بالعصي على كل من أراد  األخوات وانھالت

رار ع . الف ة وخل رطة المنص ر الش د عناص عد أح ص

حاولت الداعية الدفاع عن . حجاب الداعية ورماه بعيداً 

نفسھا والمحافظة على حجابھا ولكن دون جدوى فھي 

واستطعت أنا الفرار من باب . امرأة أمام رجال أجانب

  .كانت األخوات دبرن أمره من قبل

ھد  ان مش ا ك اً، وم ؤلمني دائم ة ي ال الداعي اعتق

جن ي الس ة ف ي والداعي ي بيت س ف تطعت أن أجل . اس

فبحثت . حاولت أن أفعل أقل ما يمكن لمساعدة الداعية

ة والتي  ام الدراسة الجامعي عن إحدى صاحباتي من أي

رطة ا بالش ل زوجھ ع . يعم اء م ي لق دبر ل ألتھا أن ت س

ا ق زوجھ ي السجن عن طري ة ف ن وعرفت . الداعي م

ا  م عليھ د حك ة الفاضلة ق ذه أن الداعي زوج صديقتي ھ

دة  جن لم ى هللا  7بالس دعوة إل ة ال نوات بتھم س

ا خانت  والتحريض حسب قولھم إلى العنصرية، وألنھ

  .قانونھم الكفري بشأن المساواة بين الرجال والنساء

ي  ة ف اة الداعي ى اإلذن بمالق ھر حصلت عل د ش بع

" قرة بوغرة"ي سجن كانت الداعية مسجونة ف. السجن

ة " كونس"بين مدينتي  ارا"ومدين ذا السجن ". تقوزت ھ

جونين  ص للمس و مخص حراء وھ ط الص ع وس يق

اء ال والنس ن الرج يين م جن . السياس ى الس وصلت إل

فر  د س جلت  5بع لت س ا وص يارة، ولم اعات بالس س

تقبال، وإذا بشرطيين  ة االس اسمي وانتظرت في غرف
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وقانھا م ة يس ان بالداعي ديھايأتي ين . ن ي ي وب ان بين ك

ة  ة الداعي ت برؤي ي فوجئ ة ولكن بكة حديدي ة ش الداعي

. فقد أصبحت نحيلة منزوعة الحجاب. على حالھا تلك

ى  اھرة عل دو ظ دمات تب ذيب الوحشي والك ار التع وآث

ر وأزرق ين أحم ن ب تى م ألوان ش ا ب لمت . وجھھ س

ين  ا بع ف بجانبن الد الواق ى الج ر إل ي تنظ ا وھ عليھ

ا ال ةتمألھ ى . كراھي ا عل ن الشرطة أن أكلمھ ت م طلب

  .فقصت علي الداعية قصة اعتقالھا. انفراد فقبل طلبي

ام  دة أي ا رجال األمن لع في بداية سجنھا حقق معھ

النوم ا ب محوا لھ ذيباً . دون أن يس ذب تع ت تع وكان

امس ھرھا الخ ي ش امالً ف ت ح ا كان ع أنھ يا م . وحش

ن أنت ل د رجال األم ا أح ال لھ وم ق ي وذات ي م تعترف

 ً ا . بجريمتك ولو ولد طفلك فسيصبح مثلك متعصباً ديني

ا أغمي عليھ ا ف ى بطنھ ه العسكري عل . فضربھا بحذائ

  . وعندما أفاقت علمت أن جنينھا قد سقط

وفكرت . رجعت من السجن والحزن يمأل وجداني
ار  ؤالء الكف ن ھ تقم م ا أن نن ف يمكنن ي كي ي نفس ف

ر"فإن التعذيب في سجن . المجرمين وغرةق يس " ة ب ل
و  اموا أو أب ذيب في سجن غوانتن االً من التع أحسن ح

  . غريب التي ُكشف سوأتھما أمام العالم
ق  ون بحل اء يقوم يوعيون النس ل الش دما يعتق عن

ال س الرج ونھن مالب ل ويلبس عورھن بالكام ن . ش وم
أھون طرق التعذيب في ھذا السجن أن يتركوا السجين 

للبعوض والحشرات  في العراء بمالبس صيفية رھينة
. المؤذية إذ المنطقة المجاورة للسجن تعج بالمستنقعات

ائرة  ألون السجين ھل ركبت الط م يس ومن أشدھا أنھ
ا ركب الطائرة ل من و . في حياتك؟ والحقيقة أن القلي فل

! نحن إذن نجعلك تحلق في السماء: قال ال، يقولون له
م فيأخذون مجموعة من األوراق ويضعونھا في دبره ث

ائلين علونھا ق رْ : يش ا ِط جين ! ھي تھزئون بالس فيس
  . ويتلذذون بتعذيبه
ِذيَن : "قال هللا تعالى َن الَّ اُنوْا ِم وا َك إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُم
َحُكونَ  وا َيْض اَمُزونَ *  آَمُن ْم َيَتَغ وْا بِِھ رُّ ن" َوإَِذا َم  ولك

ال سبحانه ا ق ه م اْلَيْوَم : "سيأتي اليوم الذي يتحقق في َف
  )مطففين" (الَِّذيَن آَمُنوْا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكونَ 

جناء  أمرون الس ذيب؛ ي ن التع ر م اً آخ يكم نوع وإل
كوا  أن يمس ه 100ب در يعذبون ن ال يق ة، وم  ذباب

اليب . بالضرب ع األس تطيع أن أستقصي جمي ن أس ول
البشعة والقبيحة للتعذيب في سجون الصين الشيوعية 

  . الملحدة في بضعة سطور

ة  وبعدما رجعت من السجن بحثت عن عائلة الداعي
ا جن ابنتھ بب س ي مرضت بس ا الت ع أمھ ت م . والتقي

وأبوھا واسمه يار محمد يسعى بدوره ويبذل جھده من 
ر ل اإلف هأج ن ابنت اً . اج ع ا محامي ل عنھ د وك ان ق ك

ه ت ألبي ة قال ن الحكوم ى : ولك ت عل د اعترض لق
ا ان ! أوامرن ذي ك ه ال وا دكان ه وأغلق ادروا أرض فص
  . يقتات منه

اجر، نسأل  لقد بلغ الظلم مبلغه، وبلغت القلوب الحن
ه ال عزة . هللا أن ينزل النصر من عنده ن أن ونحن نعل
ى نص وا إل اد، فھب ي إال بالجھ عفين ف رة المستض

تركستان المسلمة، وإياكم أن تتركوا أعراض أخواتكم 
  .لعبة يتبادلھا عبدة الھوى من الشيوعيين الملحدين

  .والحمد هللا رب العالمين
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ين وال عدوان  الحمد  رب العالمين والعاقبة للمتق
ي  ه إال هللا ول ھد أن ال إل المين وأش ى الظ إال عل

ھد أ الحين وأش ام الص وله إم ده ورس داً عب ن محم
فاعة  احب الش ين وص ر المحجل د الغ دين وقائ المجاھ
ه  ى آل ه وعل لى هللا علي دين، ص وم ال ى ي العظم

  . وأصحابه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
الى  ال هللا تع وا هللا حق (ق وا اتق ذين آمن ا ال ا أيھ ي

   )تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون
ذي (ى وقال تعال م ال وا ربك وا اتق ذين آمن ا ال يا أيھ

ث  ا وب ا زوجھ ق منھ دة وخل س واح ن نف م م خلقك
ذي تساءلون  وا هللا ال راً ونساء واتق منھما رجاالً كثي

 ً   )به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا
وا (وقال تعالى  وا هللا وقول وا اتق ذين آمن ا ال يا أيھ

ذنوبكم ومن  قوالً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم
 ً   .)يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما

  :أما بعد 
  : أيھا األخوة األفاضل 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
دير  كر والتق دم بالش وم أن أتق ذا الي ي ھ عدني ف يس
الم  اء الع ع أنح اءوا من جمي ذين ج لألخوة األفاضل ال
كر  بيل هللا، وأخص بالش ي س اد ف ھم للجھ دوا أنفس ليع
اروق  كر الف ؤولي معس اتذة مس وة األس دير األخ والتق
ام  ذه األي ة في ھ ذه الفرصة المبارك ا ھ الذين أتاحوا لن

ايا  ن قض م ع دث معك م والتح اء بك ة لاللتق المبارك
  ..المسلمين وأخبارھم 

ا األخوة األعزاء ي أحوال : أيھ وم ف إن المتأمل الي
ذكر  اد ت ث ال تك ى حي زن واألس ه الح لمين ينتاب المس

م ب ا الظل ع فيھ لمين إال ويق اع المس ن بق ة م قع
ان  د أن ك وق، فبع ادرة الحق طھاد ومص واالض
انوا  دما ك دى عن ة الھ دنيا وأئم ادة ال م س لمون ھ المس
ي  اد ف ة الجھ نھج هللا وشرعه ويرفعون راي ون م يطبق
ة من الضعف  سبيل هللا، نجدھم أصبحوا اليوم في حال

نھج والمھانة يرثى لھا وما ذلك إال ألنھم  ادوا عن م ح
اد في سبيل هللا  وا الجھ يھم وترك وا سنة نب ربھم وترك

  ..إال من رحم هللا 
الى  ارك وتع ول هللا تب ة ( يق تكم أم ذه أم وأن ھ
دون م فاعب ا ربك دة وأن ة )  واح ذه اآلي دما نتأمل ھ فعن

الى  م أن هللا تع الى نعل ا سبحانه وتع الكريمة ونداء ربن
ر  دة غي ة واح ون أم دعونا ألن نك رقين وال ي متف

ين  الى ومجتمع ل هللا تع ل معتصمين بحب رذمين ب متش
بحانه  ا س ا أمرن نھج هللا كم ى م ل (عل واعتصموا بحب

وا اً وال تفرق ال أيضاً  )هللا جميع ى (: وق اونوا عل وتع
دوان م والع ى االث فكل ). البر والتقوى وال تعاونوا عل

ة واحدة وأن نسير  ھذا يحثنا على أن نجتمع تحت راي
ا واحد، وفق م ا واحد ودينن اني واحد ألن ربن نھج رب

ة من  لمين في أي بقع وكل ھذا يشعرنا بأن ھموم المس
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ي  ومھم ھ ايانا وھم ي قض اياھم ھ اع األرض وقض بق
 ً   . ھمومنا نحن جميعا

ه  والرسول صلى هللا عليه وسلم يعلمنا ذلك في قول
ل (  راحمھم كمث مثل المؤمنين في توادھم وتعاطفھم وت

د الواح ائر الجس ه س داعى ل ه عضو ت تكى من د إذا اش
  ). الجسد بالسھر والحمى

ع  وم في جمي لمين الي وعندما ننظر إلى أحوال المس
ي يتعرضون  د المآسي والمصائب الت الم نج دان الع بل
ا وفي كوسوفو  لھا ففي كشمير وفي الفلبين وفي بورم
ان اآلن  ي الشيش ة ف نة وخاص ي البوس ل ف ن قب وم

ذا ر يتعرض المسلمون للم م والتھجي بح الوحشية والظل
ول  ا يط ين مم ه الجب دى ل ا ين جون وم ذيب والس والتع

  . الحديث عنه وأنتم تعلمون بذلك
ى  رف عل ي نتع م لك د معك ى موع وم عل نحن الي ف
الم أال وھي  لمين في الع قضية منسية من قضايا المس

  .. قضية المسلمين في تركستان الشرقية 
  ن الشرقية لمحة جغرافية عن تركستا: أوال  

تان  ع تركس راك(تق الد األت طى ) ب يا الوس ي آس ف
رب  ن الغ ا وم ين ومنغولي رق الص ن الش دھا م وتح
قزوين ونھر أورال ومن الجنوب جبال التبت وكشمير 
يبيريا ا وس . وباكستان وأفغانستان ومن الشمال منغولي

وفيتي  اد الس ن االتح ل م االحتالل ك مھا ب ان يتقاس وك
دة السابق والصين الشعبي " برشينسك"ة، بموجب معاھ

نة  دة . م1689س ت بمعاھ بورغ"وانتھ ت بتروس " بان
  .م 1981في سنة 

اد  ه االتح ان يحتل ذي ك ي ال زء الغرب رف الج ويع
ة تان الغربي وفيتي بتركس مياً . الس رف رس ان يع وك

ة القيصرية د . بوالية تركستان وقت اإلمبراطوري وبع
تان ا يا قسمت تركس ي روس يوعية ف ورة الش ة الث لغربي

ام  ي ع ت 1924ف ات نال س جمھوري ى خم م إل

ي  ا ف وفيتي ولكنھ اد الس ار االتح د انھي تقاللھا بع اس
  :الحقيقة ما زالت تقع تحت الحكم الشيوعي وھي

  " طشقند"وعاصمتھا : جمھورية أوزبكستان - 1
  "عشق آباد"وعاصمتھا : جمھورية تركمانستان - 2
  "دو شنبه"وعاصمتھا : جمھورية طاجيكستان - 3
  " أستانا"وعاصمتھا : قازاقستانجمھورية  - 4
  "بشكيك"وعاصمتھا : جمھورية قيرغزستان - 5

رقي زء الش ا الج ديثنا -أم رض ح و مع ذي ھ  -ال
تان  رف بتركس عبية فيع ين الش ه الص ذي احتلت وال

احته  غ مس رقية ويبل م) 1.800(الش ون ك ي  2ملي يعن
 ً ا تان تقريب احة باكس عف مس كان . ض داد س غ تع ويبل

رقية  تان الش لمونمل 25تركس م مس مة كلھ ون نس . ي
ً % 60ويصل عدد الملتزمين منھم حوالي    .تقريبا

ل   ات والسالس ر الغاب رقية تكث تان الش ي تركس ف
ھرھا ة وأش ماوية : الجبلي ال الس ذھب والجب ال ال جب

ر  ا نھ ار فيھ ھر األنھ ن اش وروم، وم ال قراق وجب
  .الذي يجري في الجنوب" تاريم"

ي   ة ف روات الطبيع ة الث ن ناحي ا م تان أم تركس
  :الشرقية

بالد  ى ال دى أغن رقية إح تان الش ر تركس تعتب
ادن، وھي  وفر في أراضيھا من المع ا يت اإلسالمية لم
ه  ا تحتوي تشكل العصب االقتصادي بالنسبة للصين لم

ا . من بترول ومعادن أخرى ھامة در مخزونھ حيث يق
د  الم بع ي الع زون ف اني مخ ر ث ه أكب رول بأن ن البت م

ط ين يبل. الشرق األوس ة مالي نوي خمس ا الس غ إنتاجھ
وم. طن د واليوراني . ويستخرج منھا خام الذھب والحدي

ة  روة الحيواني ة والث وتشتھر تركستان بالثروة الزراعي
  .الضخمة 

  :كيف دخل اإلسالم إلى تركستان الشرقية
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د  د القائ ى ي رة عل رقية أول م تان الش فتحت تركس
ل إل ث دخ اھلي حي لم الب ن مس ة ب د قتيب ى المجاھ

د " كاشغر" ن عب وذلك في عھد الخليفة األموي الوليد ب
  .ھـ96الملك سنة 

ة العصر العباسي  وفي نھاية العصر األموي وبداي
لطان  ان س لم الخاق رة أس ث للھج رن الثال ي الق األول ف

ريم " ستوق بوغرا خان" د الك ه . وسمى نفسه عب وتبع
وم . في اإلسالم أبناؤه وكبار رجال دولته ك الي ومنذ ذل
ة مياً للدول اً رس الم دين بح اإلس تان . أص ت تركس وبقي

رون تقلة حوالى تسعة ق ك . دولة إسالمية مس ذ ذل ومن
راء . الحين وجميع أھلھا مسلمون وك وأم وقد شجع مل

ى  راك إل ذب األت المية لج ة اإلس اء الثقاف ان نم قراخ
اليم  الدين اإلسالمي وتمكين المسلمين الجدد من فھم تع

  .اإلسالم
تعمل ا ن واس دالً م ة ب ة العربي راك األبجدي الت

اني . االويغورية ة لمع دھم أول ترجم وظھرت في عھ
ن  ك اب ام المل القرآن الكريم باللغة التركية في كاشغر أي

ليمان الملقب  ن س ي الحسن ب ان"عل وغرا خ ي " بب وف
راك  اء األت ن العلم ر م دد كبي ر ع رة ظھ ذه الفت ھ

ً . اإلسالميين اك بعضا الي  والتاريخ يشھد أن ھن من أھ
ة  ة في الدول ع ھام ى مواق تركستان الشرقية وصلوا إل
دء  نھم ب ة العباسية م د الدول اإلسالمية وخاصة في عھ
ة  س الدول ون مؤس ن طول د ب ال أحم بيل المث ى س عل

  .ھـ254الطولونية في مصر عام 
  : بداية االحتالل الصيني لتركستان الشرقية

زاء  ت أج يالدي وقع ر الم امن عش رن الث ي الق ف
ي  كثيرة من العالم اإلسالمي فريسة لالستعمار األورب

يوي ى . واآلس ينيون عل روس والص ق ال يا اتف ي آس فف
دة  الل ع ن خ راك م لمين األت يم أرض المس تقس
د  د الصين بع معاھدات، وسقط ھذا الجزء المسلم في ي

ر . 200000أن قتلوا من مسلمي تركستان  ونفي أكث
ك . ينعائلة تركية إلى داخل الص 22000من  د ذل عن

تعمار  رقية ضد االس تان الش ي تركس لمون ف ار المس ث
رة  ورة كبي وذي سبع عشرة ث الصيني واالضطھاد الب
م  ن الحك رقية م تان الش ر تركس م تحري ا ت ي آخرھ ف
اطق  ة في خمس من الصيني، وتشكلت حكومات محلي

" أتاليق غازي يعقوب بك"وانضمت جميعاً تحت حكم 
دارس اإل أت الم ده أنش ي عھ اجد وف المية والمس س
  . ومازال عدد منھا موجوداً حتى اآلن

رة أخرى  روس والصينيين م اع ال م تجددت أطم ث
ى االستقالل  فتدخل االتحاد السوفيتي البائد للقضاء عل
التركي مرة أخرى بمساعدة الصين في غزو تركستان 
تان  ك تركس ك مل وب ب ى يعق اء عل رقية والقض الش

طان الدولة العثمانية، الشرقية بعدما أعلن خضوعه لسل
ى تركستان الشرقية في  واستولت القوات الصينية عل

ام  ا 1878ع ة لھ رقية مقاطع تان الش ت تركس م وجعل
متھا  ينكيانغ"أس دة" س تعمرة الجدي تمر . أي المس واس

ن  تخلص م وراتھم ضد الصين لل ي ث تان ف أھل تركس
ات اآلالف  الحكم الصيني البوذي وراح ضحية ذلك مئ

ة من المسلمي ن حتى تمكن أصحاب االتجاھات الوطني
من تحرير البالد وتشكيل جمھورية تركستان الشرقية 

الحاج "م على يد 1933اإلسالمية في كاشغر في سنة 
وارث الكاشغري ذي درس في " مال ثابت بن عبد ال ال

رة  دخل السوفييت م ى أن ت ذا الحال إل بخارى وظل ھ
دت ا ة فأم ة الباقي ى البقي اء عل رى للقض والي أخ ل

لحة  زين باألس دي مجھ رة آالف جن يني بعش الص
الحديثة والدبابات وثالثين طائرة حربية ومجموعة من 
اء  ن القض وا م روس فتمكن ارين ال راء والمستش الخب

  . م1934على الثوار وجمھوريتھم عام 
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ووقعت تركستان الشرقية تحت السيطرة السوفيتية 
ية شبه الصينية وتحولت تركستان الشرقية إلى جمھور

  سوفيتيه يديرھا الخبراء السوفيت  
د الجيش الصيني في 1949وفي سنة  ن قائ م  أعل

وعھا  بالد وخض الم ال رقية استس تان الش تركس
ونج" ي ت يني، " لماوتس يوعي الص زب الش يم الح زع

رقية  تان الش يوعية تركس وات الصينية الش ت الق ودخل
نة  اب . م1949س ن اإلرھ د م د جدي دأ عھ ذلك ب وب

  . في تاريخ تركستان الشرقية المسلمةوالظلم 
رقية  تان الش تالل تركس عبية اح ين الش دأت الص ب

ة ذابح رھيب ة . بم ازر دموي د مج ا بع وفرضت حكمھ
ى . فظيعة بالد أن ھرعت إل ا فعلت في ال وكان أول م

وس ومارسوا . بعض الترتيبات إلزالة اإلسالم من النف
ة  ت الملكي طھاد، وألغي م واالض واع الظل ع أن أبش
ك  ا في ذل لمين بم الخاصة وصودرت كل ثروات المس

ع الطبخ . حلي النساء اً ومن اس جماعي ام الن وجعل طع
زوج . في البيت ين األزواج بحيث ال يلتقي ال رق ب وف

بوعين ل أس دودة ك ائق مع ه إال دق ام . بزوجت وق
الشيوعيون بالقضاء على الدين اإلسالمي تحت مسمى 

  :ةاإلصالح الثقافي باألساليب التالي
انون  - أن اإلسالم خارج عن الق مياً ب ن رس أعل

  .ويعاقب من يعمل به
ن  - ر م ألف  18ألف مسجد، و 28إغالق أكث

  .مدرسة دينية
ر من  - ألف  730تفتيش كل البيوت وجمع أكث

اء  ار العلم المية وإجب ة إس ي ومخطوط اب دين كت
  . على إحراقھا في الميادين العامة

بالد  - بھدف إلقاء المحاضرات في كل أرجاء ال
  .عدم إثبات وجود هللا

دين  - ة لل ات المعادي إلصاق الملصقات واليافط
  . اإلسالمي على جدران كل المدن والقرى

إجبار المرأة على نزع حجابھا وقص شعرھا  -
رض  س وإال تتع ن المالب ير م داء القص وارت

  .لالعتقال
ة الصالة وصوم  - منعت الحكومة الصينية إقام

ر الم وق ان اإلس ة أرك ان وبقي رآن أو رمض اءة الق
الكتب الدينية أو الصحف األجنبية وكذلك االستماع 
اء  دام العلم ت بإع ة، وقام ات األجنبي ى اإلذاع إل
ة  وارع العام ي الش ثھم ف وا بجث دين ومثل ال ال ورج

عب اب الش ور . بقصد إرھ ن األم ك م ر ذل ى آخ إل
  .التي يندى لھا الجبين

د  ا بع ة م ك مرحل ال ذل م ت غ"ث ي " ماوتسي تون الت
الم بل د اإلس يوعية ض ات الش ا الممارس ت فيھ غ

الم  الم اإلس ل مع ة ك دف إزال دھا بھ لمين أش والمس
رقية تانية الش ة التركس ذه . والھوي رز ھ ن أب وم

  : الممارسات ما يلي
ة  - 1 عائر الديني ة الش ي ممارس ييق ف التض

ع  ك لقط الم وذل اليم اإلس ار تع ة دون انتش والحيلول
  .ميةصلة األجيال الجديدة بھويتھم اإلسال

ة  - 2 ن ممارس تاني م عب التركس راد الش ع أف من
حقوقھم اإلنسانية المشروعة كالتعليم وحرية التعبير 
  .إلى جانب االعتداء بالمطاردة واالعتقال بل والقتل

ان  - 3 رقية وحرم تان الش روات تركس مصادرة ث
رات بالدھم اة . أھلھا األصليين من خي وفرض حي

ة اال ال التنمي قتصادية في الفقر والعوز عليھم وإھم
  . البالد

وري  - 4 ي ص م ذات ة حك الم بإقام داع الع خ
ن وراء  ينيون م ديره الص رقية ي تان الش لتركس
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الء  تانيون العم ون التركس ذه الموظف تار، وينف الس
  .التابعون لھم

اجرين  - 5 رقية بالمھ تان الش راق تركس إغ
الصينيين وإحاللھم في أماكن سكن وعمل أھل البلد 

  . األصليين
ذ  - 6 ة في األراضي القيام بتنفي رات النووي التفجي

التركستانية مما نتج عنه إفساد البيئة بالسموم ونشر 
  .األمراض بين أفراد الشعب تركستان

ذ  - 7 لم تنفي تاني المس راد الشعب التركس ار أف إجب
سياسة تحديد النسل، وممارسة أقصى العقوبات مع 

  .المخالفين لھذه السياسية
  . صينيينتشجيع الزواج بين التركستانيين وال - 8

وفي الفترة األخيرة مارست حكومة الصين سياسة 
دين،  ن المجاھ ه م ت أن ن يثب ل م دية لك التصفية الجس
ن  ات م ى المئ لت إل ي وص دامات الت رت اإلع فكث
راراً  ين ف ن المخلص ر م اجر كثي د وھ باب المجاھ الش

  .بدينھم
المي  زب اإلس يس الح ن تأس ريعة ع ة س لمح

  :لتركستان الشرقية
ذه اآلون ي ھ ايو ف ي م د ف رة وبالتحدي ة األخي

ماة 1988 ة المس م الجماع الب العل ن ط نا نح م، أسس
ت أول  رقية وكان تان الش المي لتركس الحزب اإلس ب
نة  يوعي س يني الش ام الص د النظ لحة ض ة مس مواجھ

ذه 1990 المي لھ زب اإلس طر الح دما اض م عن
المواجھة قبل مرحلة نضوجه بعد اكتشاف التنظيم من 

ة الص ل الحكوم ة قب ذه المواجھ ت ھ د دام ينية، وق
دين  اً واستشھد بعض المجاھ المسلحة سبعة عشر يوم
في ھذه المعركة تقبلھم هللا، وألقي القبض على بعضھم 
دام  م باإلع يھم الحك جون وصدر عل ي الس وا ف وأودع

 ً   .بعد سنتين من ذلك تقريبا

ه لألحداث التي حدثت  وقد جمعنا أرشيفاً ال بأس ب
رقي تان الش ي تركس ي ف ات الت ذه الممارس ول ھ ة ح

لمين في  تمارسھا الصين الشيوعية وحول وضع المس
  . تركستان الشرقية

الد  ي ب لمين ف اة المس رض لمأس ذا الع د ھ وبع
ة  لمين عام ى المس داءنا إل ه ن رقية نوج تان الش تركس
باتھم لنصرة  ن س وا م دين خاصة أن يھب ى المجاھ وإل

ان وأال يضيعوا اتھم  إخوانھم المسلمين في كل مك أوق
داد  رام باإلع ا اإلخوة الك يكم أيھ في ماال فائدة فيه، فعل

بيل هللا ي س دني . ف كري والب رعي والعس داد الش اإلع
الى  ال تع ا ق ا تستطيعون كم ا (وبكل م م م وأعدوا لھ

ه عدو  ون ب ل ترھب اط الخي استطعتم من قوة ومن رب
دوكم دة  )هللا وع وم وع ل الي باب أم ا الش أنتم أيھ ف
على أيديكم إن شاء هللا يقام الجھاد وتشرع المستقبل، و

  . سفينته وتحيا المبادئ وتنتصر العقائد
وى هللا سبحانه  وفي الختام أوصى نفسي وإياكم بتق
ر أو  ى النص ق حت ذا الطري ى ھ ات عل الى والثب وتع

  الشھادة في سبيل هللا 
الم  ر اإلس الى أن ينص ارك وتع أل هللا تب وأس

اد والم ز الجھ لمين ويع ا والمس ن لن دين وأن يمك جاھ
 ً ا ا أمن د خوفن دلنا من بع ا وأن يب . ديننا الذي ارتضى لن

  . كما وعدنا سبحانه وتعالى
الحات (  وا الص نكم وعمل وا م ذين آمن د هللا ال وع

بلھم  ليستخلفنھم في األرض كما استخلف الذين من ق
دلنھم من  م وليب ذي ارتضى لھ نھم ال م دي وليمكنن لھ

ني ال يشركون بي شيئاً، ومن بعد خوفھم أمناً يعبدون
  .)كفر بعد ذلك فأولئك ھم الفاسقون

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين 
ة هللا  يكم ورحم الم عل راً والس زاكم هللا خي وج

  ..وبركاته 
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ان مسجوناً مع مجموعة  ه ك قال لي أحد اإلخوة إن

ارقون  ؤالء الس ان ھ جنه ك الل س راق، وخ ن الس م

ه ون علي ن  يقص جن م نعھم الس م يم امراتھم، ول مغ

ارات  ى مھ ھم عل دريب أنفس تقبل أو ت يط للمس التخط

ة القصة أن حال المساجين  المجرمين (السِرقة، ونھاي

اعيين م ) االجتم ن ول م يتحس يوعية ل جون الش ي الس ف

 ً   .يجد معھم السجن شيئا

م ار السراق صغارھم ! نع ع كب ل أن يمن فكيف يعق

  ! سواء؟من السرقة وھم في الجرم 

ي  امع ف ارق ط ر س ي أكب ين ھ ة الص إن حكوم

دوام . خيرات تركستان الشرقية ى ال م يخططون عل فھ

ى  ا إل لمين ونقلھ وال المس رقة أم تطيعون س ف يس كي

اليف وفي أسرع وقتٍ  ل التك ة . الصين بأق ومن األمثل

تان  زب تركس يس ح تبدال رئ ذا اس ى ھ تجدة عل المس

فقد أعلنت ). ينجانغ جون ش(بـ ) وانغ لوجن(الشرقية 

زل  يوعية ع ة الصين الش وجن(حكوم غ ل ذي )  وان ال

دة  رقية لم تان الش م تركس رت  16حك د نش اً، وق عام

تبداله  24وكالة شينخو في  ؤتمر اس من نيسان وقائع م

يس الصين  اون رئ ه(بحضور مع غ ب دير ) شي جن وم

ي الحزب الشيوعي  ة ف ة المركزي او(اللجن ي وان ت ) ل

زل  وا ع غ ل(وأعلن ة ) وجنوان به أي رئاس ن منص م

  .تركستان الشرقية والجيش فيھا

ى  د ألق ه(وق غ ب ى أن ) شي جن ه إل ار في ا أش خطاب

ره ) جانغ جون تشن( عنده صالحية عالية للرئاسة وفك

اد بمدح  وجن(واسع وفي نفس الوقت أش غ ل أن ) وان ب

ة  ما قدمه للصين كان ھو سبب استقرار األمن ومقاوم

ة الصين وقال في ا. االنفصاليين ختتام كلمته أن حكوم

وتھتم  –أي تركستان الشرقية  -) سينكيانغ(تھتم برقي 

ررت  ه ق ذا كل ل ھ بالد وألج ذه ال ة ھ ين رئاس بتحس

ديل  ة تب وجن(الحكوم غ ل ـ ) وان ن(ب ون تش انغ ج ). ج

ال  ه ق وجن(ومن جانب غ ل ذي ) وان ابق وال رئيس الس ال

رة  ول فت ه ط عب تعاون كر للش ه يش ؤتمر بأن رأس الم

  .كمهح

ت أن  ة أعلن ي إن إن التركي اة س ين أن قن ي ح ف

عاماً قد  16الرجل الذي حكم الناس بيد من حديد لمدة 

  .انتھى زمنه

ول ا يق ل في لغتن الكلب األبيض والكلب : يوجد مث

ب ا كل ود كالھم ا . األس ين كليھم رق ب ذلك ال ف فك

ان  اً ك ين أي ة الص د، فحكوم بق والجدي رئيس األس ال

اد نوابھا في تركستا دين وإفس دم ال م سواء في ھ ن كلھ

بالد رات ال ب خي الق ونھ دة . األخ ة واح ا سياس إنھ

رقة( ة الس د ). سياس ه عن ل من رئيس ال طائ ديل ال فتب

الشعب التركستاني، وإنما ھو لخنق الناس وتقوية حكم 

  .الشيوعيين في البالد
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ار  ان كب ى لس ي عل ذب جل ار ك ي األخب اء ف وج
رئيس السراق قالوا فيه بأنھم است وجن(بدلوا ال غ ل ) وان

ي  ة ف ة المركزي ي الحكوم ه ف م يحتاجون آخر ألنھ ب
وَن  . "الصين َواِھِھْم إِن َيقُولُ ْن أَْف ُرُج ِم ًة َتْخ َكُبَرْت َكلَِم
ـ. الكھف" إاِلَّ َكِذًبا د ل ك ألن المنصب الجدي غ(وذل ) وان

ن دراً م ط ق و أح ة ھ ة المركزي ي الحكوم ة  ف رئاس
  .تركستان وجيشھا

ي  دثت ف د ح ل فق ذا الرج رائم ھ اريخ ج ن ت ا ع أم
ين  ة الص د حكوم ان ض ان كبيرت ته ثورت رة رئاس فت

ام 1997الشيوعية؛ األولى عام  م، 2009م والثانية ع
ل  ار وقت د والن وة الحدي دھما بق فما كان منه إال أنه أخم

جنھم لمين وس باب المس ن الش راً م ي . كثي ف ف والطري
ر  ام األم بتمبر ع ي س اھرة خرجت ف م 2009أن مظ

ذين  ينيين ال داء هللا الص ل أع ن قب رة م ذه الم ن ھ ولك
زل  يھم بع لت ف ة حص ب مقتل البوا عق غ(ط ن ) وان م

ك  منصبه ولكن لم تستجب لھم الحكومة الصينية في تل
ة أورمجي  ي مدين زل وال ت بع ا اكتف رة وإنم ي (الفت ل

ي ائھم) ج ل إرض ين. ألج ى أن الص دل عل ذا ي يين ھ
  . يجبرون التركستانيين على أن يكونوا أقل منھم منزلة

ة  رة رئاس ة فت غ(وطيل ة ) وان م  16البالغ اً ل عام
انوا  واء ك رفين س ن الط اً م ي أي تطع أن يرض يس

تان و . التركستانيين أو الصينيين المقيمين في تركس فھ
للتركستانيين يعتبر قاتالً لھم وألبنائھم، وأما الصينيون 

ابه فيعتبرونه أ كبر مرتش ومختلس ألموال الدولة لحس
ادمين من . الخاص ه الق اندونغ(وقد عين أقارب في ) ش

ارة  ات التج ي قطاع يما ف ة ال س ائف الحكومي الوظ
راد  اقي أف ى ب ات إل نفط دون عدل أو التف والمعادن وال
ن  ر م ار كثي ن انتش ك م ى ذل عب، وال أدل عل الش

اتير عل ينية والكاريك ة الص االت باللغ بكة المق ى ش
  .االنترنت التي تصور الرجل وفساده

الحكم  لم ب ن يس تانيين مم ض التركس ى إن بع حت
ر  ة الصين يعتب ل حكوم غ(الذاتي المزعوم من قب ) لون

ه  ه لحكم زعم ھو احترام أكبر مخالف للدستور الذي ي
  .بھواه وما تمليه عليه نفسه

ي  رئيس ف ديل ال ا أن تب دة لن ور المؤك ن األم وم
د اس تان يع ا تركس ي أظھرھ ب الشعب الت تجابة لمطال

ي  ينية ف ة الص ة الحكوم ة ھزيم ي بداي ا يعن وة بم بق
تان ي غدت . تركس ور الت ن األم ول أن م ا نحن فنق أم

م تركستان بالشيوعية (محسومة عندنا  أن كل من يحك
تانيين أو من الصينيين  ان من التركس افرة سواء ك الك
ا ن دي ه ع اده ودفع ب جھ دنا يج ائالً عن ر ص ر يعتب

  ).اإلسالم
ي  ود الصيني ف كال الوج ة أش تنكر كاف دورنا نس وب
اً،  ياً أو اقتصادياً أو اجتماعي ان سياس تركستان سواء ك

افر  ذا الك انغ (وعلى رأس أولوياتنا أن نسجل اسم ھ ج
الى ) جون تشن ال هللا تع ذين ق ر ال ة الكف ة أئم في قائم

نھم اتِلُوْا أَئِ ": ع ْم َفَق ْم لََعلَُّھ اَن لَُھ ْم الَ أَْيَم ُھ ِر إِنَّ َة اْلُكْف مَّ
  )12التوبة ( " َينَتُھونَ 

  :وننادي شعبنا التركستاني الغالي
ات  ات ومخطط ل سياس لم إن ك عبنا المس ا ش ي
ن  دون م خ يري ي إال ف ا ھ تان م ي تركس ينيين ف الص

يم نھم العظ ن دي لمين ع ه ردة المس وا . خالل ال تنس ف
ينيي دوان الص زة ع ق الع ى طري يكم، وامضوا إل ن عل

اءكم  وا أبن بيل هللا، ورب ي س اد ف الھجرة والجھ ة ب كاف
ة الوجه  م حقيق فوا لھ راء، واكش على عقيدة الوالء والب
وا  دونا، وتوكل رة ع رھبنكم كث ينيين، وال ت يح للص القب

د هللا . على هللا خذوا بأسباب النصر فإن النصر من عن
الىليس بكثرة عدد وال عدة حيث ق م من {: ال هللا تع ك

إذن هللا رة ب ة كثي الى} ...فئة قليلة غلبت فئ ال تع : وق
  .}ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون{

حبه  ه وص ى آل د وعل يدنا محم ى س لى هللا عل وص
  .أجمعين
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إن الشعب التركستاني يمضي أيامه بحزن وألم بعد 
ام  ي ع زرة أرومج الم . م2009مج ائل اإلع ووس

ى  ين إل ن بك اعدات م ديم مس ن تق دث ع ينية تتح الص
ل أي تركس) سينكيانغ( ا صرحوا بمث تان الشرقية، كم

د  ورة ض دثت ث دما ح ل عن ن قب ريحات م ذه التص ھ
ت ي التب ينيين ف ة . الص ين الكريم ادة الص ذه ع فھ

ارة دقون . المّك اً يتش رين عام ن عش ر م م أكث صار لھ
وبعض المعلومات التي اكتشفت تشير إلى . بھذا الكالم

ام  ن ع ينيين م ام 2000أن الص ى ع م 2009م إل
وا م 120أسسوا   2شروعاً في تركستان الشرقية وأنفق

ون أي  ين  200تريلي ر أن المحلل وان، غي ار ي ملي
ة  ه الحكوم الصينيين يصرحون في اإلعالم أن ما أنفقت

يرجع معظمه ) سينكيانغ(سنة على  30الصينية خالل 
ة وب وكالء الصين في المنطق ذه السياسة . في جي وھ

ا ات اقتص ين القومي وة ب داث فج ي إح بب ف دياً تتس
 ً   . واجتماعيا

زرة  ذه المج ر ھ ينية إث ة الص ت الحكوم د أعلن وق
ى  اعدات إل ديم المس ينكيانغ(تق ار ) س ة ملي غ مئ بمبل

ؤتمر ! دوالر وكانوا قد أعلنوا قبله بشھر ونصف في م
ً  10أنھم سيقدمون ) سينكيانغ( وأنه . مليار دوالر أيضا

. إقليماً من الصين 19سيأتي منفذو ھذه المشاريع من 
ة كاشغر ا ى والي تثمرين إل لذين جاءوا من ھؤالء المس

نغھاي دونغ وش ي جوان ن إقليم انوا م اءوا . ك د ج وق
راد قاعدة الفالحين  ليقدموا مساعدات جليلة خاصة ألف

كرية غر) 2(العس ي كاش اريع . ف ذه المش دأت ھ د ب وق
  . م2010واالنشاءات فعالً في شھر حزيران في عام 

ت ان ي ة بالماضي حيث ك تان ومقارن ي تركس حكم ف
الذي كان يعين على أھم ) وانج لوجين(حاكمھا السابق 

المناصب أفراداً من إقليمه شاندونغ في الصين، أصبح 
راداً من  ً  19اآلن يتحكم في تركستان أف اً صينيا ! إقليم

ينكيانغ أن  عب لس دة الش ي جري اء ف د ج ة  82فق مدين
دمون المساعد 19قسمت بين  ات إقليماً صينيناً وھم يق

  .لقطاع المقاولين وقطاع التعليم ھناك
وھو بروفيسور في ) يانغ يا وي(يقول البروفيسور 

إن حزب الصين الشيوعي ينظر إلى : "جامعة أمريكية
ط ارين فق ينكيانغ بمنظ ية س ين أو : قض ار التص منظ

بمعنى أنھم ينظرون لقضية تركستان (الصين الكبرى 
رى ات األخ وميتھم ال القومي اس ق ى أس اني )عل ، والث

  ". من باب الحفاظ على الحزب الشيوعي في سينكيانغ
ي  ون ف يوعي يزعم زب الش ينيين والح إن الص
نھم  تصريحاتھم بأن تركستان تحظى بالحكم الذاتي ولك

افتھم تانيين وثق دة التركس الون بعقي ب . ال يب والتعص
م  ذا ھ للحزب الشيوعي جعله الوحيد في تركستان وبھ

ذاتي ه يخالفون الحكم ال ذي يزعمون ون . ال ذلك يعين وك
                                                            

هذه إحدى القواعد التي تضم أصال أفراد  -قاعدة الفالحين   )(2
الشعب الجيش الصيني الذین آانت الحكومة قد وظفتهم لقمع 

وآل منطقة احتلها هؤالء المجرمون من ترآستان . الترآستاني
المسلمة منحت لهم حكومة الصين أراضيها للزراعة والعيش 

فهم یحتفظون بأسلحتهم ویساعدون الحكومة . هناك بأهاليهم
. الصينية عند حدوث أي أزمة ویتلقون األوامر مباشرة من بكين

ئة ألف في جميع أنحاء وقد بلغ عددهم ثالثة مالیين وخمسما
 .ترآستان
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ان  ة الھ راد قومي ا أف ب وأعالھ م المناص ى أھ عل
حتى وإن عينوا رئيس تركستان من الشعب . الصينية

والتصين في ! التركستاني فال وزن له عندھم وال قيمة
ذه األسباب . إقليم سينكيانغ ھو األشد من نوعه كل ھ

ي  ات ف ات واألقلي وق القومي ياع حق ى ض ؤدي إل ت
  .كيانغسين

ي  ب ف ل المناص ين أن ك ض المحلل رح بع وص
ت  ي وق ابقاً ف اندونغ س يم ش دي إقل ت بأي ينكيانغ كان س
م  ن الحك اليم م اقي األق وجن وأقصيت ب غ ل ة وان رئاس

ين  ب الص ي قل اھرات ف ي مظ بب ف ا تس ألن (مم
الصينيين من باقي األقاليم صاروا يطالبون بحظھم من 

تان ي تركس لطة ف ة ). الس أرادت حكوم ين أن ف الص
روات  ي ث رى ف ينية األخ اليم الص ع األق رك جمي تش

تان ة . تركس إن الحكوم اھم ف س نواي ى عك ن عل ولك
وب  ن جن انع م ي المص راء ف ل الخب أن ك دعي ب ت
اعدة الشعب وتطوير  م ألجل مس تان الشرقية ھ تركس

  .الحياة في تركستان
ذا  روا لھ خيفة، وانظ ريحات الس ذه التص اً لھ عجب

  !! تصدقون كرمھم؟أال! الكريم المكار
د الصينيون  وع من الخداع يري رم إال ن ذا الك ا ھ م
الكافرون أن ينقلوا به ثروات تركستان بأسرع وأسھل 

ُر ": التكاليف، قال تعالى ُر ّهللاُ َوّهللاُ َخْي َوَيْمُكُروَن َوَيْمُك
  ) 30أنفال (" اْلَماِكِرينَ 

ال اريخ اإلس ر ت د أظھ افرين ال لق الم أن الك م للع
زعمھم . يأتون بأي خير للمسلمين وإن فعلوا ما فعلوا ب

ا يضمرون إال  ومكرھم ألجل مصلحة المسلمين فھم م
وا . الشر من روائه م يكون لمين في تركستان ل إن المس

ن  ام ول ن األي وم م ي ي ينيين ف ار الص ى الكف ة إل بحاج
اء هللا تقبل إن ش ي المس يھم ف اجوا إل م وإ. يحت ن هللا نع

وا شرع  النصير للمسلمين، فلو نھض المسلمون وطبق
ا ارك هللا فيھ ھم لب ي أرض تان . هللا ف أرض تركس ف

د  الم وق ي الع ر األراضي خصوبًة ف ن أكث ة م زراعي

وز  روات والكن ن الث ك م ر ذل الى غي ا هللا تع وھبھ
ر يني. الكثي افر الص ا الك دى عليھ ذا اعت ل . ول ھ

لمي ترك وم أن مس دقون الي ذين تص م ال تان ھ س
ين؟ اعدات لبك ديم المس تطيعون تق رى ! يس ا ت ن ي فم

لمت أرض  و س ن؟ ل اب م ى حس ه وعل ور نفس ط
ائق، وهللا  م الحق رت لك حابھا لظھ ى أص تان إل تركس

  . قادر على ذلك
ومن ناحية أخرى فھم ال يريدون من ھذه المشاريع 
تيطان الصينيين في  ة إال تحسين اس التنموية المزعوم

ال الصينيين أرض تركستا ن المسلمة، فھم يأتون بالعم
اء  باب والنس رون الش ا يجب تان بينم ى تركس إل
التركستانيين على الرحيل إلى الصين بحجة داھية ھي 

  .تأمين فرص العمل
تھم  نة معارض ل س تان قب لمو تركس ر مس د أظھ لق
ي  اھرات ف بب المظ ن س م يك ة، فل ذه السياس ل ھ لمث

 200ي واقعة مقتل الخامس من يونيو في العام الماض
ط ين فق ل الص ي داخ تانيين ف ال التركس ن العم . م

والمسلمون التركستانيون ظلوا يقاومون الصينيين من 
ل ام  . قب ارين ع ورة ب دثت ث تن 1989فح ورة خ م وث

ام  ام 1995ع ا ع ورة غولج ه . م1997م وث ذا كل ھ
ة  د األم ودة مج المية وع ة اإلس ل الحري ان ألج ك

وقوته فسينھزم الصينيون في  التركستانية، وبحول هللا
  . سياساتھم ھذه كما انھزموا من قبل

 .والحمد  رب العالمين
 

 

N
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تحرك خمسة من م 2008من عام  آب 12يوم في 
ن  زين م ن البن الونين م ة بج يارة محمل دين بس المجاھ

ى . قرية إلى أخرى في والية كاشغر وعندما وصلوا إل
ال م رج ك بھ رطة ش يش للش ة تفت رطة  نقط الش

رد المجاھدون  يالً؟ ف زين ل ون البن اذا تنقل وسألوھم، لم
أن  ه في المزرعة، ونصحوا الشرطة ب بأنھم يحتاجون
م  ال يتشددوا في الرقابة وأخبروھم بأن دينھم واحد وھ

د عب واح اء ش تمعوا . أبن م يس رطة ل ال الش ن رج ولك
ز الشرطة ارعوا باالتصال بمرك ا . للنصح وس وحالم

ال ا د رج ع أح م رف تبك معھ ماعة اش رطة الس لش
م  ع، ث وا الراب ة وجرح وا ثالث دون بالسكين فقتل المجاھ

المين دون س حب المجاھ يارة . انس ي الس ان ف ن ك ولك
ان  ا ك امرأة عرف الشرطي المجروح ھويتھا ألن بيتھ

يش ة التفت ن نقط اً م وم . قريب ي ي اءت  27وف آب ج
  .الشرطة لتفتيش بيت تلك األخت

اردول( ت) أن اة تركس ة فت ت للمتابع انية تعرض
دينھا  والمراقبة من رجال األمن الصيني بعد التزامھا ب
أي مشاركة مع  قامت الشرطة بتحذيرھا من أن تقوم ب
ام رجال الشرطة  ذا ق د ھ المجاھدين التركستانيين وبع
اموا بمحاصرتھا  ا ق وا مكانھ ا وحين عرف بالبحث عنھ
ال  وجئ رج رة ف اء المحاص ي أثن ا وف ي مزرعتھ ف

رط ن الش ة م ل مجموع ن قب يھم م الھجوم عل ة ب
رح  نھم وج ين م ل اثن م قت كاكين وت دين بالس المجاھ
اقي  رب ب فى وھ ى المستش ى إل ل الجرح ة، وُنق أربع

تاني  ام صحفي تركس واقعھم،، ق ن م رطة م راد الش أف
ذين  رطة ال راد الش د أف ؤال أح ا بس ي أمريك يم ف مق

  :حضروا الحادثة عن تفاصيلھا عبر الھاتف
ن -  ل أم ينيرج ز : ص ن مرك ابط م رج ض خ

دعى  ة ت ى قري ار"الشرطة إل م استدعى رجال " يمني ث
اموا  ر وق د العص ة بع اعة الخامس ي الس ن ف األم
بض  وا الق تانية ليلق رأة تركس ة الم رة مزرع بمحاص

  .عليھا
تم : الصحفي  - دما اقتحم كم كان عدد المقاومين عن

 المزرعة؟
ن - ل األم ابط : رج دھما ض ان أح ا اثن ل من قت
  .لشرطةا

  كم كان عدد المقاومين للشرطة؟: الصحفي- 
أنا رأيت شاباً يھاجمني ومعه سكين : رجل األمن -

  وكان يريد أن يقتلني لوال أنني فررت من
ا   كين فم ى الس دم عل ت ال د رأي ة ولق المزرع

 .استطعت أن أقاومه
كم تتوقعون عدد المقاومين الذين قاموا : الصحفي -

  بالھجوم عليكم؟
ل  - نرج ال : األم تة رج انوا س م ك معت أنھ س

ة  دريبات خاص دربون ت م م كاكين وأنھ لحين بالس مس
  .على أنواع القتال وأنھم رياضيون

ة داخل المزرعة : الصحفي - ھل كانت ھذه الحادث
 أم خارجھا؟
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ة في داخل المزرعة : رجل األمن-  حدثت المعرك

ة وبھم أي رحم ي قل يس ف داً ول ين ج انوا متوحش  .وك

  إذن أفراد الشرطة ھربوا من المعركة؟ :الصحفي -

ن- ل األم معت : رج د س ر ولق م نف ل إن ل اذا نفع م

وتاً  معت ص ة وس ل المزرع ا داخ رخات رجالن ص

ل  دث داخ اذا ح دري م ن ال ن ل ونح ددنا بالقت يھ

ة  اموا بمھاجم االً ق اك رج ا أن ھن ين لن م تب ة ث المزرع

  .أفراد الشرطة

حفي - أي مقاو: الص م ب م تق رطة ل ل الش ة ھ م

 ضدھم؟

م رجال الشرطة : رجل األمن - نعم أظن ذلك لم يق

أة وسمعت  اغتتھم فج بأي مقاومة تذكر ألنھم قاموا بمب

من أحد الجرحى من أفراد الشرطة يقول كنت أريد أن 

م شجعان  أمسك بأحد المجاھدين ولكن ما استطعت فھ

 .ومتدربون وكنت فقط أبحث عن طريق للفرار

ى إذن أفراد الش: الصحفي - دربين عل رطة ليسوا م

 مثل ھذه الحاالت؟

  ..نعم كنا مدربين ولكن: رجل األمن -

ة ھو  ذه الواقع قال أحد رجال الشرطة أن سبب ھ

الونين  أنھم وجدوا الج ائالً ب جالوني البنزين، وأردف ق

اري  د الشكور ق عند مكان الواقعة بالقرب من بيت عب

جل  اسمه وھو أحد الدعاة في تلك القرية، وھو ممن ُس

كور  د الش رطة عب جنت الش تخبارات، فس د االس عن

ن في  ة أُعل ذه الحادث د ھ ين من أوالده، وبع قاري واثن

دم وصودرت  د الشكور ھ ائل اإلعالم أن بيت عب وس

  . جميع ممتلكاته

ة ة الثاني ذه الحادث د ھ ة  بع ال الشرطة برفق ام رج ق

روا  ا وأجب ة كاشغر كلھ يش والي الجيش الشيوعي بتفت

رويين ع ن الق اإلبالغ ع م ب اونوا معھ ى أن يتع ل

 .المجاھدين المختبئين في مناطقھم

ي  دين ف رطة المجاھ رت الش ة فحاص رة الثالث الم

ة  أيضا ي قري غ ارق"ف ة " ين ة لمدين غ شھر"التابع " ين

في إحدى مزارع الذرة، ولكنھا ما استطاعت أن تدخل 

اعتين روا لس ة وانتظ ى المزرع ادون . إل دأوا ين م ب ث

. صوت على المجاھدين بأن يسلموا أنفسھمبمكبرات ال

وا  افرين وبق داء الك تجيبوا لن م يس دين ل ن المجاھ ولك

  . يقاتلون حتى آخر نفس

وبحسب ما أعلنته الشرطة الصينية فقد قتل شرطي 

بعد  3من المجاھدين وأسر  6وأصيب آخر، واستشھد 

  . أن جرحوا

ة  ذه الواقع ي ھ ارك ف ن ش ل م ومنحت الشرطة لك

وان  200 ة أن ). دوالرا 30(ي ور العجيب ن األم وم

ون  الم يتھم رأى الع ام م ه وأم ذا كل د ھ ينيين بع الص

  !المجاھدين بأنھم إرھابيون، متوحشون

دخلھم  وة وي ؤالء اإلخ ھادة ھ ل ش أل هللا أن يتقب نس

ھادة  ى ش ن ننس دورنا ل ن ب ى، ونح ردوس األعل الف

ى  د هللا عل ولي، ونعاھ م البط وة وعملھ ؤالء اإلخ ھ

دنا لطرد المضي ق ذل جھ اد وأن نب دماً في طريق الجھ

  .الصينيين الشيوعيين من ديارنا وديار المسلمين
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  وبشائر الفجر:  6وقفات مع إصدار فرسان الشھادة 
  الليث عمر: بقلم
  ..لحمد  والصالة والسالم على رسول هللا

ة  دار مؤسس اھد إص ن ش بعض مم اءُل ال د يتس ق
   "6الشھادة  فرسان "المميز الفرقان

ق بمجموعة  ما دخل قضية تركستان بإصدار متعل
ٍد  ين بل ُع ب ذي يجم ا ال راق؟ م من االستشھاديين في الع

  األسيوي بدولة العراق اإلسالمية؟ في ذلك الشرق
ردة ٌة متف زة مذھل رةٌ متمي ا فك ول إنھ أن .. وإني ألق

الد  ھداء ب َيُر ش ه ِس رض في ذي ُتع اَر ال وا اإلط جعل
منَ  دين ض ن الراف ٍر ع ي  تقري لمين ف اة المس مأس

  ! تركستان
ه.. إنه اإلسالم ه تحت رايت ه . الذي يجمع كل أھل إن

اد المي الجھ ن .. الع ل األرض، م ر األرض، ك لتحري
ر هللا، ة لغي ة العبودي رفُ  ربق ذي ال يعت دوٍد  ال بح

لم ذي  .مصطنعة تفصل المسلم عن المس اُج ال ه المنھ إن
ٍة وال وارَق جغرافي رُف بف و  ال يعت ا ھ ة، وإنم حدودي

  .الديُن والعقيدة
ل  وم داخ دودھا الي المية ح راق اإلس ُة الع دول
مل  راَق لتش اوز الع ا تتج نَّ ھمومھ راق، ولك الع

  .المسلمين في كل مكان
ذين ال  وشتان شتان ة ال اِت الوطني ة الراي ين حمل ب

ة ين حمل وتھم، وب ُدَر بي اتھم ُج دى غاي ات  تتع الراي
اياتھم مدى، وال تعرف أھدافھم الربانية الذين ال يحد غ

داً  دون.. ح دين هللا،  يجاھ ذلون نصرًة ل اتلون ويب ويق
  . وحتى يكون الدين كله 

ق  دار متعل من إص تان ض ية تركس رض قض وبع
 :بالشھداء في العراق لكأنھم يقولون به ألھل تركستان

ار  نحن نصادم الكف م، ف ذه ھي نصرتنا لك ا ھ يا إخوتن
المي نصرًة  دمر رأس الكفرھنا ونوھن شوكتھم ون الع

  . لكم، ومقدمًة لفتح باقي األرض
اءت ذه  وج د ھ ادة لتؤك ات الق ن كلم ات م المقتطف

  :المعاني
راق،  إن أجدادكم" ام والع ھم من فتح فلسطين والش

  ".ووصلت خيولكم إلى أبواب فرنسا وتخوم الصين
ة دين،  فراي الد الراف رى ب ى ث د مغروسة عل التوحي

ىلكنھا سترفرف   حتى تغطي األرض من المشرق إل
 . المغرب
الوا ت  ق ى بي ونھم عل اتلون وعي م يق ابقاً إنھ س

ى أقصى ونھم عل اتلون وعي  المقدس، وھا ھم اليوم يق
نھج  فلله. المشرق وا م اء، عرف م من أبطال عظم درھ

اءھم ه، وأرخصوا في الطريق دم  الحق فساروا علي
يمة مع ُينسھم ما ھم فيه من مواجھة عظ لم. وأرواحھم

  . أقوى دول الكفر مآسي إخوانھم في مختلف البقاع
ا ة ھن دين.. فالبداي الد الراف اك في ب .. والمنتھى ھن

ى األرض ي أقص ت . ف ل األرض، تح ر ك يعم الخي ل
  . انتصار اإلسالم راية التوحيد وظل

م": وصدقت يا شيخ أيمن حفظك هللا رواد  ھؤالء ھ
  "الزحف القادم وبشائر الفجر الوليد

  .فداًء، وأعزكم هللا ونصركم.. لكم هللا نيجعل
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  جذور االضطھاد الصيني لمسلمي تركستان الشرقية
  محمد عوض: بقلم 

رة  ة األخي طرابات الدموي اءت االض ى  –ج الت
د الفطر  ا  –وقعت أيام عي فى تركستان الشرقية ، وم

ال  ات قمع واعتق ام السلطة الصينية بعملي تبعھا من قي
لمين  ر واسعة للمس اريخ المري ذاكرة الت د لل اك، لتعي ھن

ت  لمة تح ة المس ه األغلبي ذى تقطن يم ال ذا اإلقل لھ
  .االحتالل الصيني

م  وبالرغم من أن ھذه المظاھرات واالضطرابات ل
لم  تاني المس راً عن سخط الشعب التركس ن إال تعبي تك
ماح  ض الس ذي رف يني ال ام الص ات النظ ن ممارس م

عائرھم الد ة ش لمين بإقام دھم، إال أن للمس وم عي ة ي يني
تبدادية  ة االس ل األنظم ادة ك لطات الصينية وكع  –الس
لم  ة مس  –ردت باستخدام القوة وقتلت أكثر من ثالثمائ

نھم،  وف م ت األل ة واعتقل ديرات المحلي ب التق حس
االت  ت االتص ة، وقطع اكن مجھول ى أم ادتھم إل واقت
ارجي  الم الخ رقية والع تان الش ين تركس ة ب الھاتفي

ا فرضت وضرب ت حصاراً  كامالً على مدينة إيلي كم
  .حظر تجوال على عدة مدن أخرى

ذه األحداث  يتھا  –لكن ھ  –رغم ضراوتھا ووحش
رقية  تان الش ى تركس دث ف ا ح ى م ار إل ذبت األنظ ج
لمي  ال مس ن نض ة م فحات مطوي ف ص ت مل وفتح
ا يقرب  ذى استمر م تقالل وال تركستان من أجل االس

وات الصينية الشيوعية منذ ضم ا –من نصف قرن  لق
ام  تان ع ى اآلن  1949تركس ا  –حت انى خاللھ ع

ن  ع م ن االضطھاد البش لم م تاني المس الشعب التركس
وف  ات األل قبل السلطات الصينية، واستشھد خاللھا مئ
القوة  دنھم ب راھم وم ثلھم من ق ع م واطنين واقتل من الم
كرات  به بمعس ى أش كرات ھ ى معس راً ف وا قس ووطن

ال موز ا اعتق ل م ينية ولع ات الص ى المحافظ ة عل ع
تان  ى تركس ة ف ة دائم رب فعلي ة ح ود حال د وج يؤك

زال تنشر نحو  الشرقية ھو أن السلطات الصينية ال ت
  .ألف جندي في ھذا اإلقليم 400

  تركستان الشرقية
كوك "والمعروف أن اسم تركستان ظھر أبان دولة 

ورك ة، " ت ل التركي ع القبائ ا جمي مت إليھ ى ض الت
واطنھم و " تركستان"أطلقت عليھا اسم ترك وسميت م

ومي  راك تحت اسم ق وألول مرة فى التاريخ اتحد األت
رن  ى الق تان ف م تركس م باس ت بالدھ د، وعرف واح
د من  ة تمت ذه الدول السادس الميالدي، وكانت حدود ھ
اً  اً وعرفت جغرافي زوين غرب الصين شرقاً إلى بحر ق

  .باسم تركستان
وقد تعرضت تركستان لغزوات روسيا التى احتلت 
يالدي،  ر الم ع عش رن التاس ى الق ي ف ا الغرب جزءھ
ورة  ل الث ا قب ى م تان إل م تركس ى اس ت عل وأبق
ا  م فيھ ام الحك الشيوعية، وبعد أن تولى الشيوعيون زم

ى ات ھ ى خمس جمھوري موھا إل تان : "قس  –أوزبكس
تان  تان  –قيرغيزس تان  –طاجيكس  –تركمنس

تانقازا ى " قس تان عل م تركس تعمالھم الس واقتصر اس
ة  د نالت " يسه"مدين تان، وق وب غرب قازاقس ى جن ف

بحت  ؤخراً وأص تقاللھا م ات اس ذه الجمھوري ھ
د احتلت  جمھوريات إسالمية مستقلة، وكانت الصين ق
يالدي،  ر الم امن عش رن الث ى الق رقي ف زء الش الج
مياً إال ينكيانغ رس م س ه اس رض علي م تف ا ل  ولكنھ

ينية  ة ص ى مقاطع ا إل وم صدر بتحويلھ بموجب مرس
  .م1884نوفمبر عام  14فى 

ات الصين إذ  ر مقاطع رقية أكب تان الش د تركس وتع
ع  ومتر مرب ف كيل بعمائة أل اً وس احتھا مليون غ مس تبل
ر  ا، وأكب تقريباً، وھى تبلغ ثالثة أضعاف مساحة فرنس
ر من  رتين ونصف، وأكب دار م ا بمق من مساحة تركي
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غ خمس مساحة مساحة  رتين، وتبل دار م إندونيسيا بمق
و  كانھا نح دد س غ ع تعمراتھا، ويبل ين ومس  50الص

ون،  م % 60ملي ي معظمھ لمين وينتم ن المس نھم م م
ق  د أطل ي، وق ور ذات األصل الترك ة األويغ ى قبيل إل

م  يني اس ل الص ا المحت ينكيانغ"عليھ ى " س بمعن
  .المستعمرة الجديدة

ى  د غن رقية بل تان الش ي وتركس ه الجغراف بموقع
افس دول  رول ين اطي البت ة، فاحتي ه الطبيعي وثروات
الشرق األوسط منه، وأجود أنواع اليورانيوم في العالم 
بالد  اجم ال تان، ومن اجم فى تركس يستخرج من ست من
ب  عبية، وعص ين الش اد الص ب اقتص ى عص ھ
ل  ي جع ى الطبيع ذا الغن ة ھ ة والحربي صناعاتھا الثقيل

يني ال افس الص ى التن وفيتي عل ي الس عبي والروس ش
  .احتالل وامتالك كل من الدولتين لتركستان الشرقية

  دخول اإلسالم على تركستان
ى تركستان الشرقية فى  ويذكر أن اإلسالم دخل إل

ـ 86( عھد الخليفة عبد الملك ابن مروان  م  705 –ھ
رادى وجماعات فى )  راك فى اإلسالم ف ثم دخل األت

ري ع الھج رن الراب يالدي( الق ر الم ذكر أن ) العاش وي
ام  ن إسالمه ع دما أعل اتوق بغراخان عن ( السلطان س

ـ 353 ة ) م  964 –ھ راك حكوم ده األت لم بع أس
 ً  .وشعبا

  ثورات ضد االحتالل
م، 1760وقد احتلت الصين تركستان الشرقية عام 

لم،  ون مس والي ملي ا ح ينية وقتھ وات الص ت الق وقتل
تيطانية فى ومنذ ذلك التاريخ اتبعت الصي ن سياسة اس

ة  رف بسياس رقية تع تان الش تان "تركس يين تركس تص
دة أدت " الشرقية وقامت حروب تحريرية إسالمية عدي

ام  بالد ع تقالل ال ى اس د  1865إل م تج م، ولألسف ل
ع  ا دف اً، مم داً دولي اً وال تأيي ة اعتراف ھذه الدولة الوطني
ام  ة ع رة ثاني ا م ا واحتاللھ ى مھاجمتھ ين إل الص

ن 1875 ى أعل ة حت روب التحريري تمرت الح م واس

ا  1933عن استقالل تركستان عام  م، لكن سرعان م
ام  د ع المية بع ة اإلس ذه الجمھوري يا ھ قطت روس أس

ام  تان ع ت تركس ا، واحتل ن قيامھ د م م، 1934واح
اء  ونتيجة لتقدم األلمان فى األراضي السوفيتية فى أثن

دل االحتالل  ة تب ة الثاني بالد الحرب العالمي الروسي لل
ر  ورة تحري ت ث م قام رى، ث رة أخ يني م احتالل ص ب

ن 1944عام " على خان"بقيادة عالم الدين  م الذى أعل
تان الشرقية، فتعاونت  تقالل تركس رة  –اس ذه الم  –ھ

ام  تقالل، وق ذا االس اط ھ ى إحب ين عل يا والص روس
ورة  ذه الث د ھ اف قائ م باختط روس وعمالؤھ ال

ين ت الص المية، وأرغم وطنيين  اإلس يا ال وروس
ل  ين مقاب ع الص لح م ول ص ى قب تانيين عل التركس
د  وطنيين، وق ة ال ة حكوم ى إقام وقھم ف راف بحق االعت

  .القت ھذه الحكومة من الصين اضطھاداً ال مثيل له
تان  يوعية تركس ينية الش وات الص ت الق م اجتاح ث

د 1949الشرقية عام  ة، وق ذابح رھيب م واحتلتھا بعد م
لمي  در مس ان ق ين ك وا ب م وقع رقية أنھ تان الش تركس

، مما أدى إلى معاناة ) روسيا والصين(قوتين كبيرتين 
احتالل  راع ب ي الص ان لينتھ ن الزم رنين م ت ق دام
ى محيط  ة شخصيته اإلسالمية ف ة إذاب أرضه ومحاول
ن  وف م ات األل دا بمئ ا ح ه، مم اول ابتالع ري يح بش
ا  رة لتركي ى الھج رقية إل تان الش لمي تركس مس

اً من االضطھاد والس عودية ودول إسالمية أخرى ھرب
 .الشيوعي البشع

  تركستان تحت االحتالل
ر لتركستان  ا األخي وقد بدأت الصين عقب احتاللھ
وطينھم  داد ضخمة وت اجرين صينيين بأع تقدام مھ باس
و  ة وھ رقية أقلي تان الش ى يصبح شعب تركس ا حت فيھ
ة  ة صينية شيوعية غريب صاحب األرض وسط أكثري

وا واف لم، وألغ دة عليه، واسترق الصينيون الشعب المس
ا  دموا أبنيتھ ة وھ ات الديني ة والمؤسس ة الفردي الملكي
ا  واتخذوا من المساجد أندية ومقاه لجنود االحتالل، كم



  ــ 31 ــ

   

 òîßý⁄a@æbn×‹m 1431 رمضان ،بعساالعدد ال

روا  رح، وأجب ينما والمس ھا دوراً للس تخدموا بعض اس
المسلمين على تربية الخنازير، والتزاوج مع الصينيين 

دريس ا وا ت ن والغ اريخ اإلسالمي م ة والت ة العربي للغ
اريخ الصين  ا ت المدارس والمعاھد العليا، واستبدلوا بھ
وس،  ل روح اإلسالم فى النف واللغة الصينية بھدف قت
يم  ا قامت لتحط ى الصين إنم ة ف ورة الثقافي ا أن الث كم
وس، وإعالن  ة الشيوعية فى النف كل من يخالف الثقاف

ه، أن اإلسالم خارج عن القانون و بس ب يعاقب كل متل
يوعية  رض الش ادي لف ن مخطط إلح زء م و ج ا ھ إنم

 ً  .فرضاً خبيثا
ا  ام بھ ى ق ورات الت ان الث ك ف ن ذل الرغم م وب
نھا  ى ش رقية والحرب الت تان الش ى تركس لمون ف المس
ا  وات الصينية إنم ال ضد الق ى الجب تان ف شعب تركس
ذين سقطوا برصاص  قامت باسم اإلسالم، والشھداء ال

يوع م الش قطوا وھ ا س رقية إنم تان الش ى تركس ية ف
ددة،  رة ومتع تان كثي عب تركس ورات ش رون، وث يكب
ن أن  الرغم م نوياً ب ھداء س ذھب ضحيتھا آالف الش وي
 .الصين تعمل على إخفاء أنباء ھذه الثورات عن العالم

  االضطھاد الديني للمسلمين
لمي  ينية لمس لطات الص طھاد الس م اض ن أھ وم

تان حظر التعل اً، تركس اجد تمام ي المس يم اإلسالمي ف
ة  دات خطي فقد اتخذت السلطات الشيوعية الصينية تعھ
لمين  ال المس ع أطف دم تجمي مشددة من أئمة المساجد بع
وتعليمھم علوم اإلسالم فى كل تركستان الشرقية التي 

والي  ا ح د فيھ ة  30يوج ع الحكوم لم، وتمن ون مس ملي
ع اآلذان م اجد أو رف اء المس ينية بن رات الص ن مكب

ى  ا إل ع الكتب اإلسالمية وإدخالھ ا أن طب الصوت، كم
االت اإلسالمية  تركستان الشرقية محظور، ونشر المق
فى الصحف أو إذاعتھا فى الراديو والتليفزيون ممنوع 
دة أو  لمين ال يملكون جري ى أن المس أيضاً، عالوة عل

 .مجلة إسالمية تصدر فى تركستان الشرقية
ة شيجى فى وقد اقتحم الجيش ال صيني مسجد مدين

لماً، 1993مايو عام  ى عشرين مس م وقتل ما يزيد عل
ل  ينغن واعتق ة ش ي مدين ر ف جد الكبي تحم المس ا اق كم
ام  وبر ع اء فى أكت ة والخطب أكثر من عشرة من األئم

دة  1993 وأغلقت مدرستھم اإلسالمية الخاصة الوحي
  .فى بكين

بحجة مسجداً  153وأوقفت السلطات الصينية بناء 
اً للسكان وأغلقت  ا تسبب إزعاج كثرة المساجد، وألنھ

 25مدرسة فى والية كاشغر فقط، وتخلصت من  50
يوعي  م للحزب الش دم والئھ ة ع ن بحج ف رجل دي أل
مية  نجيانغ الرس دة ش ى جري ر ف بما نش يني، حس الص

دد ( وفمبر  18ع لطات ) . م1991ن ت الس واعتقل
ام  ارس ع ى م يوعية ف ً  640م 1992الش ا  شخص

ى  182واتھمت  49أعدمت منھم  بالرجعية، ووجه إل
دة  اء بجري بما ج ك حس رى، وذل م أخ رين تھ اآلخ

مية  نجيانغ الرس دد ( ش ارس  16ع ا )  1992م كم
اء  اآلالف من العلم ة الصينية الشعبية ب زجت الحكوم

" على خان"والمفكرين وحفظة القرآن من أمثال العالم 
و" عبد الرحيم مخدوم"و  زراء الصيني ووقع رئيس ال

ام  اير ع ى ين غ ف ي بن اء  1994ل ع إنش راراً يمن ق
ل  ة، إال إذا حص دارس ديني ات أو م ات أو ھيئ مؤسس
ق  على تصريح من السلطات، وقراراً آخر يقضي بغل
جميع دور العبادة غير المصرح بھا، ووقف أي نشاط 
اً  طھاداً ديني يس اض رى ل ا ن ر كم ا، واألم ي فيھ دين

ائرة تاني  فحسب بل ممارسات ج ضد اإلنسان التركس
لمو  ه مس ا يعاني م م د حج واھد تؤك ذه الش لم، ،ھ المس

 .تركستان من ظلم واضطھاد من السلطات الصينية
راءات  ع اإلج ينية جمي لطات الص تخدم الس وتس
ة  انية لمحارب الوحشية التى ال مثيل لھا فى تاريخ اإلنس
ات،  ل األمھ ة وقت ل وأد األجن لمين مث دد المس د ع تزاي

ر ل وتتع د النس ام تحدي زم بنظ ى ال تلت رة الت ض األس
ور  رئيس تيم ا ال ى أوقعھ ات الت يس  –للعقوب رئ

ام  –تركستان الشرقية  ل ع ، وتقضى 1992فى إبري
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ين  ا ب ادل م ة تع ة مالي دفع غرام  2000 – 200( ب
سنوياً وفي الوقت نفسه فإن السلطات الصينية ) دوالر

تان ى تركس يني ف ون ص ائتي ملي وطين م عى لت  تس
 .الشرقية خالل األعوام القادمة

  أرض المسلمين للتجارب النووية
ى  ة عل ا النووي ين تجاربھ ة الص ري حكوم وتج
ود فى تركستان  ة عق اختالف أشكالھا وألكثر من ثالث
ا دول  ى وجھتھ داءات الت ن الن الرغم م رقية ب الش
وبر  ذ أكت ومنظمات عالمية إليقاف ھذه التفجيرات، فمن

ة تجري الصي 1964عام  ن تجاربھا النووية فى منطق
ور(  وب ن والي ) ل د بح ى تبع ر عن  800الت و مت كيل

أورومجي عاصمة تركستان الشرقية، وكانت الصين 
د أن  م توقفت بع قد بدأت تفجيراتھا النووية فى الجو ث

رات  ذه التفجي وبر  22بلغ عدد ھ اً فى أكت راً جوي تفجي
رات النوو 1980عام  ى إجراء التفجي ة ثم تحولت إل ي

وان  في نشر التلوث النووي الذي يضر باإلنسان والحي
ل زمن طوي ر ول ذه . والبيئة على نطاق كبي د أدت ھ وق

األمراض  تان ب عب تركس ابة ش ى إص رات إل التفجي
م  د، ورغ ة والجل د والرئ ل سرطان الكب رطانية مث الس
اليب  تلزم باألس ا س ينية بأنھ ة الص دات الحكوم تعھ

ا  ا غيرھ ى تتبعھ ة الت ى الوقائي ة ف دول النووي ن ال م
ة  يس حكوم ى رئ دم إل رياً ق راً س إن تقري ا، ف تجاربھ

رقية  تان الش ت(تركس ور دوام ام ) تيم د  1998ع أك
م األمراض  وه وأن معظ ل مش والدة عشرين ألف طف

 .ھي نتيجة التعرض لغبار اإلشعاع النووي
ام  كما نسبت منظمة الصحة العالمية فى تقريرھا ع

ى مرض مجھول فى شخصاً إل 3961موت  1988
ة  ارير المحلي د التق بعض مدن تركستان الشرقية، وتفي
ات  تفشي مرض غريب بين األطفال أدى إلى موت مئ

 .م1993منھم عام 
  التصيين الثقافي واالجتماعي

ن  ة م يني زاوي يوعي الص م الش رك الحك م يت ول

ة  ا لخدم ى توجيھھ ل عل ة إال وعم ر والثقاف ا الفك زواي
تعمارية  ه االس ة، أھداف يوعية واإللحادي ه الش ومبادئ

فالمقاالت والكتب تمتدح رموز الحكومة الصينية مھما 
رقية  تان الش لمي تركس تبدادھا لمس ا واس ت مواقفھ كان
لمين لممارسة  ويتركز أجھزة اإلعالم على دعوة المس
التقاليد الصينية البوذية االجتماعية، مثل المشاركة فى 

م الخنز اول لح ور، وتن اء الخم تالط احتس ر، واالخ ي
جيع  ا، وتش ا واتحادھ عوب واتفاقھ دعوى صداقة الش ب
ع  لمات م ات، والمس لمين والبوذي ين المس زواج ب ال
ار  ا، واعتب البوذيين، وتقديم مكافآت مالية ووظيفية لھم

زواج  ذا ال ل ھ اد لمث ريم  –أي انتق ن تح الرغم م ب
ه  الم ل دعو  –اإلس ينيين، وي و الص دائي نح ف ع موق
ة م الصيني، ومن  إلثارة الفتن واالضطراب ضد الحك

 .يقف ضد ھذا الزواج فمصيره السجن أيا كان
  انتشار البطالة والجھل والفقر

ل  ينيين يق لمين الص دد المس ن أن ع الرغم م وب
عددھم عن عدد مسلمي تركستان الشرقية إال أن ھناك 
ل  د إسالمية فى مقاطعات الصين في مقاب سبعة معاھ

رومجي عاصمة تركستان معھد إسالمي واحد فى أو
المي  يم اإلس ة التعل ى إمكاني افة إل رقية، باإلض الش
ى  وافر ف ذي ال يت ين وال اجد الص ى مس وفر ف المت
ن  رمن م اتھم يح اؤھم وفتي رقية ونس تان الش تركس
م يكن أفضل  يم الفني ل إن التعل اكتسابه بصفة عامة، ف

 .منه
عبية  ين الش ة الص ت حكوم ذى رفع ت ال ى الوق وف

ديث  عار تح دف ش رقية بھ تان الش اد تركس اقتص
ا  لحة أبنائھ ر مص ة لغي ا الطبيعي تغالل ثرواتھ اس
ت  ينيين تح باب الص ر آالف الش ي تھج لمين فھ المس
ال  ل األعم ى ك م ف ين إلحاللھ راء وفني مى خب مس
وة  ارس الق ذت تم ة أخ ل إن الحكوم غال ب واألش
ذا  ه، وھك ن أعمال لم م باب المس ريح الش راه لتس واإلك

 .نتاج فى أيدي الصينيينغدت وسائل اإل
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ة  ذه السياس لمين  –وھ ان المس ى حرم باإلضافة إل
اج  ل واإلنت ن العم ين  –م ر ب د الفق ى تزاي أدت إل

ادل  المسلمين، حيث ال يتجاوز دخل الفرد المسلم ما يع
رد  128 دوالر فى السنة بينما يصل متوسط دخل الف

 .دوالر 470الصيني إلى ما يعادل 
وءاً  ع س د ازداد الوض ى  وق ينيين عل يطرة الص بس

تان الشرقية وأصبح  ى تركس م واإلدارة ف مراكز الحك
المواطنون التركستانيون ال يملكون من أمور وشئون 
ا  ا أي ر إليھ يني المھج يئاً، فالص تمعھم ش م ومج بالدھ

 .كانت صفته ھو الذى يتولى تصريف األمور
ه  ع ب ذي يتمت ذاتي ال م ال ة الحك إن مقول ذا ف وھك

لمون األ اء المس و ادع رقية ھ تان الش ى تركس ور ف يغ
وذيين  ينيين الب ة أن الص ع، والحقيق ب الواق يجان
اء  ع أنح ى جمي يطرون عل ذين يس م ال رين ھ المھج

ان  ى لس اء عل ا ج تان كم انغ(تركس او ب و ي  –) ھ
بق  يني األس يوعي الص زب الش كرتير الح د  –س ليؤك

تان  ى تركس ة عل يطرة الكامل ى الس ا ف دى رغبتھ م
 .أي اثر إسالمي فيھا الشرقية ومحو

ولم تتوقف عمليات التضييق على التھجير الصيني 
ة  ل أن السياس ب ب اريخ فحس ف الت وذي وتزيي الب
تانية  ماء التركس س األس و وطم تھدف مح ينية تس الص
ذه  بالتحريف أو إطالق أسماء صينية عليھا كي تحل ھ
ماء  ي األس ا، وتختف درج محلھ ينية بالت ماء الص األس

 .التركستانية
ادين  اء والمي وارع واألحي ماء الش ر أس ذلك تغيي وك
تان  ة تركس تعمال كلم ر اس ينية، وحظ ماء ص ى أس إل
م  ا بالسجن، ألن الحك وه بھ مطلقاً، ويعاقب كل من يتف
م يكن  الصيني الشيوعي يدعي بأن تركستان الشرقية ل

وى  م س ا اس نجيانغ(لھ رب، ) ش الد الغ ى ب يعن
ينكيانغ( دة ب) س بالد الجدي ى ال ره وتعن ا يعتب ينم

ى  بالدھم الت اً ل ماً قومي اً واس زاً وطني تانيون رم التركس

م  و اس يھم ھ ه عل ا تفرض ين، وأن م ا الص تحتلھ
 .استعماري صيني

ذا  والغريب أن السلطات الصينية بالرغم من كل ھ
تان  لمي تركس د مس ه ض ذي تمارس طھاد ال االض
ا  ن أنھ ل وتعل طھاد ب ذا االض ر ھ ا تنك رقية فإنھ الش

الم اإلسالمي حريصة عل ى عالقتھا الودية مع دول الع
اح  – ة االنفت مى بسياس ا يس ا م د اتباعھ يما بع ال س

اً  –االقتصادي  وإن كانت الصين الشعبية حريصة حق
ب  المي فالواج الم اإلس ع دول الع ا م ى عالقتھ عل
ا  زة إعالمھ ه أجھ ا تدعي ذ فعالً م ا أن تنف يفرض عليھ

 .قوق اإلنسانمن حريات دينية واجتماعية وتحترم ح
من أن –ھيئاٍت وشعوباً  –والى أن يتأكد المسلمون 

وقھم وأن  مسلمي تركستان يتمتعون حقاً بحرياتھم وحق
وانين  ام وق تور الع ا الدس نص عليھ ى ت واد الت الم
ى أرض  اً عل رجم عملي ذاتي تت م ال ات الحك مقاطع

 .الواقع
المية  دول اإلس دعو ال ا ن ك فإنن د ذل ى أن يتأك إل

وق اإلنسان أن والمنظمات  دافعين عن حق الدولية والم
تان  ي تركس لمين ف وانھم المس ة إخ دخلوا لحماي يت
ذي  ي ال ديني والعرق ع واالضطھاد ال الشرقية من القم
وا  أن يقف البون ب اً مط لمون جميع ه، فالمس يتعرضون ل
ا  ى يصدق فين انوا، حت ا ك دة أينم مع إخوانھم فى العقي

ا  ول نبين ؤمن كالجس: (ق ؤمن للم د، إذا الم د الواح
ھر  د بالس ائر الجس ه س داعى ل و ت ه عض تكى من اش

  .)والحمى
 )1239( مجلة المجتمع العدد : المصدر

  

d
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  مالك يتحدث لوسائل اإلعالم في بكين نعبد الرحما

  
ــة الباآســتاني فــي بكــين    ــر الداخلي ــال وزي الصــين "ق

وباآستان قصمت ظهـر الحرآـة اإلسـالمية لترآسـتان     
  ."الشرقية
ر الداخليـة الباآسـتاني فـي بكـين یـوم الجمعـة       قال وزیـ 

الصــين وباآســتان قصــمت ظهــر الحرآــة اإلســالمية "
  .(ETIM) لترآستان الشرقية

وفي ختام زیارته إلى الصين، زعم عبـدالرحمان مالـك   
وال  وزیر الداخلية الباآستاني أن زعيم الحرآة قد قتل،

  .یعرف عن هذه الحرآة سوى القليل
أن الصـين حليفـة لباآسـتان منـذ     "وقال مالك للصحفيين

وقـد منحتنـا الصـين مئـة وثمـانين مليـون        قترة طویلة،
یــوان لشــراء معــدات للشــرطة ونــاقالت جنــد مدرعــة  

  .وسترات واقية من الرصاص
یسعدني أن أبلغكم أن الحرآة قد ضـعفت بعـد   "وأضاف

أن تم قصم ظهرها،وقال إننا نتعامل مع الحرآة ليسـت  
صــين وأنمــا باعتبارهــا عــدوة باعتبارهــا عــدوة فقــط لل

ــتان ــل    ...لباآس ــد قت ــا یســمى بعصــابة الحــق ق واآلن م
  "و أنا أستطيع أن أؤآد لكم ذلك زعيمها،

ویبدوا أن مالك آان یشير إلى عبد الحق زعيم الحرآـة  
اإلسالمية لترآستان الشـرقية،الذي یعـرف أیضـا باسـم     
ميميتيمنغ ميميتي،وتقول الصين أن عبد الحق قد تـولى  

ة الحرآــة بعــد مقتــل الــزعيم الســابق فــي باآســتان قيــاد
  .حسن محسوم

وتتهم الصين الحرآة بإقامة معسكرات للتدریب بهـدف  
ــي هــي مــوطن اإلیغــور     فصــل ترآســتان الشــرقية الت
المســلمين النــاطقين بالترآيــة،ومعظم المعلومــات عــن  

  .الحرآة تأتي من قوات األمن الصينية
ان القضـاء  نحن سـنعمل مـع الصـين لضـم    " وقال مالك

ــذورها  ــى ج ــية  ....عل ــادة الرئيس ــى القي  ."والقضــاء عل
  "إخواننا الصينيين"

وفي زیارة للصين في یونيو العـام الماضـي قـال مالـك     
للقضـاء علـى   " نقابـة "أن باآستان والصـين قـد أنشـأوا    

  .المتشددین في الحدود الجبلية بين باآستان والصين

ــي بكــين  ــك ف ــال مال ــم أخــواني الصــيني "وق ين أؤآــد لك
 "وأخـــواتي الصـــينييات،أن قيادتنـــا نحـــن قویـــة جـــدا 

ویذآر أن الصين الداعم الرئيسـي لباآسـتان دبلوماسـيا    
  .وماليا

وقــال دیلشــات رشــيد المتحــدث باســم مجلــس األیغــور  
ولكـن نحـن لـيس لـدینا      لقد أستمعنا إلـى هـذا،  "العالمي 

ــطتيع أن     ــذا الموضــوع،لذلك ال نس ــول ه ــات ح معلوم
نعرف هذا الشخص وليسـت لـدینا   ننفي،وأضاف إننا ال 

  ."أي وسيلة للتحقق
أن هنـاك رجـل أیغـوري    "وقال دیلشات في یوم الجمعة

یــدعى ميميــت تورغــون عبــد اهللا مــازال محتجــز منــذ  
أغسطس إلى اآلن،بعد أن نشر معلومات فـي اإلنترنـت   
عن هجوم الهان الصـينيين المميـت علـى اإلیغـور فـي      

  ."سنة الماضيةمصنع لأللعاب في جنوب الصين في ال
وآثيـــر مـــن األیغـــور مســـتاؤون مـــن ســـيادة الهـــان  
الصينيين،ویشكون التهميش اإلقتصادي والسياسـي فـي   
أرضهم،في حين یتم التسـامح عـن األعـداد الهائلـة مـن      

  .المهاجرین الصينيين إلى أرضهم
وتتهم جماعات حقوق اإلنسان بإسـتغالل بكـين مـزاعم    

وقمـع المشـاعر   ذریعة لقمع هویـة األیغـور   "اإلرهاب"
  .المؤیدة لإلستقالل السلمي

ــن    ــين مـ ــة مالیـ ــا ثمانيـ ــرقية التـــي بهـ ــتان الشـ ترآسـ
اإلیغور،ولها حـدود مـع روسـيا ومنغوليـا وقازاقسـتان      
ــتان   ــتان وأفغانســـتان وباآسـ وقيرغيزســـتان وطاجكسـ
والهند،وبها إحتياطات نفطيـة وفيرة،وتعـد أآبـر منطـة     

 .في الصين منتجة للغاز
ــع  :المصــدر ــةمــن موق ــار عالمي ــدیل( أخب  2010/05/08: اخــر تع
 )عن طریق لهاسانغ 08:32
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ن  عب م ى ش ابق عل دد الس ي الع ا ف د تعرفن ا ق كن
عة  لمة التس عوب المس ان(الش وم تنغك وا ) ق ذين وقع ال
ين تالل الص ت اح ى . تح دد عل ذا الع ي ھ ابع ف ونت

  .التعريف بشعب آخر منھم
  القازاق: ثانيا

ع ن الش عب م ازاق ش لالق ة األص . وب التركي
ة  ا الحالي ة تركي ويتكلمون بلھجة تركية تختلف عن لغ

ة اتمركز القاز. قليالً  ة تعرف اآلن بدول قيون في منطق
ولكن أعداداً كثيرة منھم ما زالوا منتشرين . قازاقستان

يا ا وروس . في تركستان الشرقية وأوزبكستان ومنغولي
تان ا وأفغانس ي تركي ذلك ف نھم ك ل م دد قلي دد . وع ع

ين نسمة 6 حوالينفسھا  قازاقستانسكان دولة  .  مالي
تان  ي أوزبكس ازاقيين ف ن الق واليوم مة،  ح ون نس ملي

وني ونصف، وفي  وفي تركستان الشرقية حوالي ملي
ا  ن اآلالفمنغولي ات م يا بضع مئ ي روس بضــع ، وف

در . عشرة من اآلالف الم مجمال فيق ا في كل الع أم
  . ن نسمةماليي10 بـحوالي عدد القازاق 

ة) أويسون(يرجع أصل القازقيين إلى قبيلة  . التركي
ة كانت تسمى  ) كانسو(كانوا قديماً يعيشون في منطق

وتقع تحت ) تشنخاي(و ) غانسو(والتي تعرف اليوم بـ
  .الحكم الصيني

ام  اة  150في ع ارة عن رع انوا عب يالد ك ل الم قب
مى  ر يس فاف نھ ى ض توطنون عل دأوا يس ين ب متنقل

ي( ةف) إل تان الحالي ة ذابت . ي قازاقس ذه القبيل ن ھ ولك
ز خان_ ة _ بعد استيالء جنكي رة ) أويسون(في قبيل م

يالدي انفصلوا . أخرى رن الخامس عشر الم ي الق وف
الذي تحول في القرن الثامن عشر ) قاسار(عنھم باسم 

ى  يالدي إل ازاق(الم داره ). ق ى م اريخ عل ن الت ولك
  . يذكرھم تحت مسمى األتراك

ة ي  كلم ر ف ا ذك راك كم ة األت ي لغ ي ف ازاق تعن ق
ع  ون م ذين ال يختلط ين ال ا المستوحش بعض معاجمھ
عون ألي  ذين ال يخض رق، وال اع الط اس، وقط الن

م لطة تحكمھ ة . س ون كلم يون يطلق ا زال الروس وم
ازاك( ال ) ك ى الجب دول إل م ال ن حك ارين م ى الف عل

  .فوذلك ألن اللغة الروسية ال ينطقون بالقا. والغابات
اريخيھم تحت  دار ت ى م وا عل اً عاش ازاق عموم الق

ازاق تحت 1511ففي عام . سلطان األتراك م اتحد الق
ان  م خ مه قاس ول واس لمي المنغ اء مس د أبن ادة أح قي

م لطنة لھ وا س ام . وكون مت ع لطنة انض ذه الس وھ
عيدية 1523 لطنة الس ى الس ) 1682 – 1514(م إل

مبسبب قرابتھم ل) يركند(التركستانية في  ام . ھ د ع وبع
م 1680 ازاق وھ ل من الق وغ (م اتحدت ثالث قبائ أول

ز ك ج ز وكيتش ا ج ز وأُورت ى  -) ج ي عل ي تعن والت
ى  ادة  -التوالي الجزء األعلى واألوسط واألدن تحت قي
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ه خان ا . تاوك ى يومن ا زالت إل ة م ل الثالث ذه القبائ وھ
ازاق ع الق اً لجمي ذا مرجع لطنة . ھ ة الس د ھزيم بع

ي ع عيدية ف ازاقيين 1718ام الس ل الق ت قبائ م اجتمع
ة ) تشمكت(في مدينة  في مجلس  قازاقستانفي منطق

تحت رئاسة أبو الخير خان الذي كان من أبناء عمومة 
  . قاسم خان فأسس سلطنة مستقلة لھم مرة أخرى

ام  ي ع ن 1720وف ار م ول الجنغ اجم المنغ م ھ
ازاقيين  الشرق والروس من الشمال على سلطنة الق

ام فخضعت ق ز ع ة كيتشك ج روس 1731بيل م لل
وبذلك انتھى . م1740وتبعتھا قبيلة أورتا جز عام 

ازاقيين ام . عھد سلطنة الق م تحولت 1918وفي ع
يوعي روسي  م ش ى حك ية إل ة الروس اإلمبراطوري
ل  ازاقي مث عب الق طھاد الش ي اض تمروا ف واس

ابقيھم ر . س وفييتي إث اد الس ك االتح د أن تفك وبع
د ارات المجاھ ي انتص تقلت ف تان اس ي أفغانس ين ف

ام  وبر ع ن أكت اني م ة 1991الث م منطق م معظ
شأنھا شأن سائر . قازاقستانالقازاق في دولة باسم 

انوا . جمھوريات آسيا الوسطى ذين ك ازاق ال أما الق
ى  وا إل ا زال رقاً م ار ش ول الجنغ م المنغ تحت حك

  . يومنا ھذا تحت حكم منغوليا والصين
ين ر ب الم ينتش دأ اإلس رن  ب ي الق ازاقيين ف الق

م . الثامن للميالد ين ل ولكن بسبب كونھم رعاة متنقل
عف  ى ض ا أدى إل دارس مم اجد أو م وا مس يبن

ديني م ال ى . وازعھ ون عل دأوا يتعرف نھم ب ولك
ر  ادس عش رن الس ي الق الم بصورة أفضل ف اإلس
وريين  اجيكيين واأليغ تالطھم بالط ر اخ د أن كث بع

ار ا. والبلغ ل ب ازاقيون مث يا الق عوب آس قي ش
ي ذھب الحنف ى الم ون إل طى ينتم رت . الوس وانتش

يالد  بينھم الصوفية كذلك في القرن الثاني عشر للم
د يسوي مه أحم د رجل اس ى ي ذا . عل اع ھ ر أتب كث

مھا  ة اس ي مدين ل ف تان(الرج الد ) تركس ي ب ف
وفية روا الص تان ونش ك . قازاقس ي تل ن ف د دف وق

ى  ة عل اراً قوي ف وراءه آث دة وخل عب البل ش
  . قازاقستان

دة  يوعين لم روس الش داوة ال بب ع ن بس ولك
عف  ى ض الوة عل الم ع ل اإلس اً ألھ بعين عام س

ل  ي أھ ديني ف وازع ال تانال تان  قازاقس وأوزبكس
روح  دھم ال ت عن دع انحط ل والب ار الجھ وانتش

ة طى . الديني يا الوس عوب آس ين ش ر ب ى أن انتش إل
ه  ول بأن ل يق يا (مث بح روس د أن تص ت تري إن كن
اً أوال ن قازاقي يطرة ). فك ازاقيون تحت س ا الق وأم

نھم  د دي د فس يوعية فق ين الش ول والص المنغ
راً  م أضعف .كثي ازاقيين ھ أن الق ا ب ا ذكرن ك لم وذل

  .الناس إسالماً من بين الشعوب التركية
ازاق  ولكن بعد استقالل قازاقستان بدء شباب الق
م  ون العل ذھبوا يطلب نھم ف ة دي ى معرف ون إل يتطلع

تانال ة وباكس دول العربي ر . شرعي في ال ذلك أث وك
ان اد الشيش يھم جھ تطيع اآلن أن . ف د  نس والحم

اد ازاقي في ساحات الجھ ونسأل . نرى الشباب الق
دين  ذا ال ة ھ تعملنا لخدم اھم ويس هللا أن ينصرنا وإي

  .وإعالء كلمته
ين  يطرة الص ت س وا تح ذين بق ازاق ال ا الق أم

مال تر ي ش ون ف أكثرھم يعيش رقية ف تان الش كس
ة  ي منطق دود ف ى الح رقھا عل ي ش نھم ف ل م وقلي

دأ الصينيون 1953وفي عام ). أقصاي(تسمى  م ب
ات  ع ممتلك ادرة جمي يوعية بمص ية الش بالسياس
ة  ة مركزي ة حكوم ميھا تحت رعاي عوب وتقس الش
ازاق  مما أدى إلى تدھور الحالة االقتصادية بين الق

ھ ي الس ي ف م الرع در رزقھ ان مص ذين ك ول ال
ة ا الحكوم تولت عليھ ي اس ال الت ا اآلن . والجب أم
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ذكرون  وا ي ا زال نھم م يالً ولك الھم قل ن ح فتحس
  . ماضيھم الزاھر ويتطلعون إليه مجدداً 

ة الصين تضيق 1980وفي عام  م بدأت حكوم
ة التصين ى الرضوخ لسياس رھم عل يھم وتجب . عل

ى  ال إل اطقھم في الجب وا من من فخدعوھم بأن ينزل
الھم المدن في ح ى جب تولوا عل م بأنفسھم اس ين أنھ

ينيين  اجرين الص واقاً للمھ دناً وأس ا م وا فيھ وبن
ين ل الص ن داخ ادمين م ز . الق ن أع وھم م فحرم

ى مر  م عل ممتلكاتھم وأحسنھا ومن مصادر رزقھ
اريخھم دأ . ت ينيين ب ع الص تالطھم م بب اخ وبس

ازاق ين الق ديني والخلقي ينتشر ب عالوة . الفساد ال
ى محاول اد عل ى إفس ة إل ة الصينية الحثيث ة الحكوم

نھم تن بي ور ونشر الف ازاق واإليغ ين الق ة ب . العالق
ع  ة م ي السياس ون ف ر يلين ين آلخ ن ح راھم م وت
لوا  ى أوص ور حت ى األيغ تدون عل ازاق ويش الق
لمين ين الشعبين المس ال ب ى نشوب القت . الوضع إل

ولكن بحمد هللا لم ينجحوا في ھذه السياسة ألسباب 
  :امنھ

أن أصول القازاق واأليغور واحدة وكذلك  -1
نھم و دي ة . ھ دة طيل ة واح ي منطق وا ف د عاش وق

ات أو  نھم أي اختالف أ بي دون أن تنش اريخھم ب ت
ات رقھم . منازع ي ع ون ف ينييون فيختلف ا الص أم

ى  دين عل وا معت د أت م ق ا وھ ن كليھم نھم ع ودي
رون . أراضيھم من أقصى األرض فكال الشعبين ي

 . تدين غاصبينالصينيين كمع
ور  -2 ازاق واأليغ اريخ الق ي ت د ف ه توج أن

ين  ة الص د حكوم تركة ض ة مش ات بطولي ذكري
رفين ال الط ھا ك م ينس ة ل ينييون . المعتدي والص

ون  انوا يمارس ازاقيين ك ع الق تھم م وال عالق ط
م والقھر . معھم سياسة الضغط واالضطھاد والظل

م محاوالت الصينيين  ر رغ م يتغي اريخ ل ذا الت وھ
 .ب الصورة أمامھملقل

ينيين  -3 رون الص بحوا ي ازاقيين أص أن الق
يھم  اتھم وأراض ى ممتلك تيالئھم عل د اس نھم بع بي
رد  ان إال بط ن األذھ وه م ن مح ذا ال يمك وھ

تان ن تركس ينيين م ازاقيون . الص ا الق أم
واأليغوريين فقد عاشوا تحت سلطنة واحدة حتى 
اريخ أي منازعة  زمن جاھليتھم بدون أن يذكر الت

إذن أ و مشاجرة وقعت بينھم، وھذا الحال سيدوم ب
د ا بع م . هللا فيم ر رغ م يتغي ذلك ل اريخ ك ذا الت وھ

 .بذل الصينيين قصارى جھودھم لقلب الصورة
ازاقيين وأن  -4 أن تركستان الشرقية وطن الق

اه  ا يتمن ازاقيون كم اه الق ا يتمن و م تقاللھا ھ اس
وبھم لء قل ه بم ون إلي ون ويتطلع ذلك . األيغوري ل

اد ضد فإ ن القازاق اشتركوا مع األيغور في الجھ
ر رغم . العدو الصائل م يتغي ذلك ل اريخ ك وھذا الت

 .محاوالت الصينيين لقلب الصورة
ة  ي دول ون ف ازاق المقيم ب الق د غض وق

ة ة القازاقي اون الحكوم ن تع تان م دة قازاقس  المرت
إلخماد الثورة في تركستان وھذا تسبب أيضا في 

وة  الت األخ ة ص ين تقوي ة ب ر المحب وأواص
  . الشعبين

ام  ازاقيين في ع ل الق بدأ الجھاد المسلح من قب
ادة 1937 دت صفوفھم ضد الصينيين بقي م واتح

ثم استمر قتالھم ضد )  3).(عثمان باتور(المجاھد 
الم  ادة الع تان تحت قي ي تركس ينيين ف ي (الص عل

                                                            

عثمان باتور هو ابن إسالم الذي ینتمي إلى قبيلة  - (3)
م في ترآستان الشرقية في 1889ولد عثمان عام ). آراي(

م إلى أن 1935وما زال یجاهد منذ عام ) أولتاي(والیة 
م 1951عام ) أورومجي(أعدمته حكومة الصين في مدینة 

  .مع قليل من أتباعه
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ام ) خان توره ولكن مع استشھاد . م1945في ع
ى ي وره عل ان ت ي خ ية عل تخبارات الروس د االس

تان  اء تركس د أبن ورة فريسة في ي ادة الث وقعت قي
أثروا  يا وت ي روس وا ف ذين درس رقية ال الش
د  بالشيوعية فانفصل عنھم عثمان باتور وبدأ يجاھ
داخل في  الصينيين من الخارج والشيوعيين من ال

  . م1946نفس الوقت وذلك في عام 
رم خائھم وك تھروا بس وم اش ازاقيون ق ھم الق

يافتھم ن ض يوفھم . وحس دوم ض ذبحون لق م ي فھ
ونھم أم ال انوا يعرف م . سواء ك م يحترمون العل وھ

داً . وأھله ة أب . والمسلمون ال يشعرون بينھم بالغرب
م  ي وھ ي الرع ة ھ ھم التقليدي يلة عيش ت وس وكان

ه اس في ر الن ن أمھ ون . م انوا يقطن م ك ا أنھ وبم
ا . الجبال فإن أجسامھم قد قويت واشتدت تھم أم لغ

ة ي اللھج ور إال ف ة األيغ ن لغ ف ع ال تختل . ف
اجون  فالشعبان يتكلمون فيما بينھم بطالقة وال يحت

دول . إلى مترجم ما ر ال وقازاقستان تعتبر من أكب
متھا ة نس ع قل احة م المية مس ت . اإلس ذلك اتبع ل

ى  ازاقيين إل تجالب الق ة اس تان سياس ة قازاقس دول
م د ذ. بالدھ ة فق ذه السياس ا لھ ض وتبع ب بع ھ

ة  ى دول رقية أيضاً إل تان الش ن تركس ازاقيين م الق
ك  ن ذل نعھم اآلن م ين تم ن الص تان ولك قازاقس

  . بشدة
اء  ينيين أولي ذل الص الى أن ي أل هللا تع نس
الشيطان الذين ال يريدون لحزب هللا أن ينتصر 
ة  ين كاف وى ب ر ويق الم أن ينتش دين اإلس وال ل

عوب لمي. الش الد المس وا ب ذين احتل وا وال ن أذل
ع  ة القم ون سياس وا يمارس ا زال عوبھا وم ش

ونسأل هللا تعالى أن يقوي . واالضطھاد إزاءھم
ة  لمة كاف عوب المس ين الش ة ب ر المحب أواص

م  ق شريعة ربھ دينھم وتطبي زام ب ويوفقھم لاللت
  .وسنة نبيھم

. وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم
 .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين

 

 
 

 ****************** 
لبعض األخطاء التي صدرت من لجنة  ھامةتنبيھات 

  لمجلةاتحرير 
  
ً لقد كتبت خط) 1( " المانجو " بـ " المانغول"كلمة  أ

تعرف على (عدد السادس في مقال عنوانه الفي 
في السطر  40في صفحة ) المسلمين في الصين
  .ھو الصحيح" المانغول. "السادس من اليمين

قسم الخامس لقوم ال فيوأيضا في ھذا المقال  )2(
نسبت إلى الصوفية أما ) يعني طائفة الجھرية(تنغكان 

اآلن ھم أقرب طائفة ألھل السنة، وبعيدين عن البدع 
ً اھم يشكلون األكثر ووالتعصب  . بين قوم تنغكان تباعا

  .وھذه المعلومة لم ُتذكر في المقال
  

B  
v  
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تانحدثت الثورة الملونة  لمة في قرغيزس من  المس
رأة  ل الم ا"قب ة " روزا أوتونباييف ي بداي ة ف القرغيزي
ل ھر أبري ان / ش ورة 2010نيس ذه الث تولت ھ م، واس

بالد  مة ال ى عاص كيك"عل ت " بش روزا "وأعلن
يس قرغيزستان  . مؤقتة حكومة" أوتونباييفا وھرب رئ

ابق  اييف"الس ك باك ان بي ده " قرب دة مول ى بل جالل "إل
م ب" آباد جنوب قرغيزستان الحدودية مع أوزبكستان، ث

يا البيضاء ى روس أ إل م . لج ة الفوضى تع دأت حال وب
ة  بالد كوالي وب ال تان، وخاصة في جن أنحاء قرغيزس

اد"و" أوش" الل آب ة " ج ه الغالبي ز في ي تتمرك الت
  . األوزبكية
شخص على األقل في أعمال العنف في  200فقتل 

دالعھا  ذ ان تان من وب قرغيزس لمين جن ين المس  -ب
ران، مع أن  -القرغيز واألوزبك  في العاشر من حزي

ى  دد القتل ون إن ع ة يقول ي المنطق راقبين ف بعض الم
ين . يقترب من األلف وت األوزبكي وأحرقت معظم بي

  ".جالل آباد"و " أوش"في والية 
ات  ة التي خلفت مئ بعد أيام من المواجھات العرقي

ود ة، انتشر جن ة في  القتلى في المنطق ة المؤقت الحكوم
ة  اد"و" أوش"والي ز، " جالل آب ن القرغي البيتھم م وغ

تقرار، لكن  وتظاھروا بأنھم يبذلون جھوداً إلعادة االس
ا اء في جيوبھ ة واصلت االختب د . األقلية األوزبكي وبع

يئاً،  يئاً فش ر ش ي تظھ ر العرق دأت قصص التطھي أن ب
لطات ي الس ك ف ة األوزب ر المرجح أن ثق دى من غي  ب

 ً انية . ستعود قريبا ھذه الثقة المفقودة فاقت األزمة اإلنس
ن  ت م ازحون وجعل ا الن ر إليھ ي ف اطق الت ي المن ف
ى  العودة إل اس ب ع الن ة أن تقن ى الحكوم عب عل الص

ع  اً من ه أيض م في ت ت ي وق كنھم األصلية، ف اطق س من
انية التي أرسلت  ان من المساعدات اإلنس مئات األطن

ة أوش الجنوبي ى مدين ازحين إل ى الن ن الوصول إل ة م
  . رغم أنھم األكثر حاجة لھا

م المتحدة، أن  ة لألم وتقدر مفوضية الالجئين التابع
ازلھم بسبب  200أكثر من  روا من من ألف شخص ف

رة ة إن . االضطرابات األخي ات إغاثي ول منظم ا تق كم
ن  ر م ى  100أكث دود إل روا الح خص عب ف ش أل

ة األوزب ة أغلقت أوزبكستان، إال أن الحكوم ة الخبيث كي
حدودھا أمام المھاجرين األوزبك الذين فروا من جحيم 

ة  ت حكوم ادة، ووجھ وف"اإلب ى " كريم داءاً إل ن
ا  المجتمع الدولي لتقديم المساعدات مشددة على عجزھ

  . عن استقبال المزيد من الناس
ات  ين بآھ حف اإلعالمي تألت ص ذا ام وھك

لمة تان المس ي قرغيزس عفين ف م. المستض ي  ورغ نف
اييف أي رئيس السابق باك ه بموجة العنف  ال ة ل عالق

ة  ة المؤقت بالد، إال أن الحكوم وبي ال ي جن ي ف العرق
  . تتھمه بأنه وراء ھذا العنف
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ة دود بري ود ح دم وج ن ع رغم م ى ال  وعل
دة  يف قاع ا تستض يا إال أنھ ع روس تان م لقرغيزس

ي ة، وھي تنتم ية وأخرى أميركي ى  عسكرية روس إل
ن" دة األم اعي معاھ كري " الجم الف العس و التح وھ

اد  اإلقليمي الذي تقوده روسيا ويضم بعض دول االتح
د مع . السوفياتي السابق كما أن حدود قرغيزستان تمت

يوعية  رقية(الصين الش تان الش ول ) تركس  858بط
م الموارد . كل ة ب ة غني رقية منطق تان الش وتركس

ادن  از والمع نفط والغ ن ال ة م روات الطبيعي والث
ات المت يا والوالي ين وروس افس الص ذلك تتن ة، ول نوع

دة ة بش ى المنطق دة عل ل أن . المتح ن المحتم ذا فم ولھ
ى رأس  يكون موضوع األحداث في قرغيزستان عل

ا في  جدول قمة منظمة تعاون شنغھاي المزمع انعقادھ
ذه . أواخر ھذا الشھر طشقند ا من ھ ق أميرك أما ما يقل

ة إدان ى قم االقمة فھو أن تتحول إل ا يجري في  ة لھ لم
طرابات  ن اض طى م يا الوس ل آس تان وك قرغيزس

ة ورات الملون مى الث ت مس ى تح الثورة  وفوض ك
  .الصفراء في قرغيزستان
ون إن رى المحلل ي  وي دث ف ذي ح الب ال االنق

ن ا قرغيزستان كان بتدبير ودعم م ا السبب . أميرك أم
و ذا االنقالب فھ دبير ھ ا من أن  في ت اه أميرك ا تخش م

ة يقوم ب اكاييف باختصار مدة استئجار القاعدة األميركي
ي ط  الت ي فق تفظ ھ ا لتح تخلص منھ يا ال د روس تري

تان ي قرغيزس دة ف دتھا الوحي ادرت. بقاع ذلك ب  ول
ة  اس الجوي دة مان تئجار قاع ة اس ع قيم ا برف أميرك

مليون دوالر  17األميركية قرب بشكيك العاصمة من 
ا ومع ذلك ع. مليون دوالر 63سنوياً إلى  اجلت أميرك

ـ  باالنقالب على ا"باكاييف وجاءت ب " روزا أوتونباييف
ي  تان ف فيرة لقرغيزس ابقاً س ل س ت تعم ي كان الت

ا  واشنطن ولندن، والتي صرحت منذ توليھا الحكم بأنھ
ا ود كم تبقى العق دة وس ن تمس القاع ة ل ت، قائل : كان

ق بالقاعدة " ا يتعل ر فيم ليس لدينا أي نية لعمل أي تغيي
ة تقرار  الجوي ى اس ا منصب عل ة، اھتمامن األميركي
  ". مواطنينا

ك لواشنطن بوست ونيوزويك  كما صرحت بعد ذل
دد  وف يج ة س اس الجوي دة مان تئجار قاع د اس أن عق

" ً ا ا سوف نستمر"تلقائي وع من  ، وأنن ذا الن ل ھ في مث
  .األميركية العالقة طويلة األمد مع الواليات المتحدة

د ا رة تؤك د مؤشرات كثي الب وتوج أن االنق ول ب لق
م يط ودع ن تخط و م تان ھ ي قرغيزس ي،  ف أميرك

تان  ي قرغيزس داث ف ا بخصوص األح ف أميرك فموق
ال  دما ق ك عن كوت وذل ان الصمت والس دايتھا ك ي ب ف

ي ئول أميرك ا: "مس ا زلن ى  م ري عل ا يج ب م نراق
ا  رار اآلن فيم اذ ق عب اتخ ن الص ذلك فم األرض ول

ا  ولكن". المسئولية يتعلق بمن يتولى ام بھ ارة ق بعد زي
رت طى روبي يا الوس ة آلس رة الخارجي اعد وزي  مس

باليك لبشكيك صرح بأن قيادة روزا أوتونباييفا وفرت 
ة  فرصة تاريخية فريدة"لقرغيزستان  إليجاد ديمقراطي

ة بشكل أوسع ، "تكون نموذجاً آلسيا الوسطى وللمنطق
ك ذي حصل في قرغيزستان  ووصف بالي ر ال التغيي

ه  ول "بأن يتح ي"ديمقراط دعم أميرك د ب ا وع  ، كم
ادي " ع االقتص ين الوض ي تحس راع ف لإلس

  .للبالد" واالجتماعي
ق من  ا كانت في قل ومن المحتمل أيضاً أن أميرك
ذه  ى رأس ھ نغھاي، وعل اون ش ة تع ات منظم جلس
ك  اج تل د إزع ا تري يا، فأميرك ين وروس ة الص المنظم
ادة روز تان بقي ي شؤون قرغيزس دخل ف ة بالت ا المنظم

ك  ارز في تل أوتونباييفا، حيث إن قرغيزستان عضو ب
  .المنظمة

 لقد آثرت روسيا إبعاد نفسھا عن الحكومة المؤقتة،
ك  ان ذل دد، وك ام الج اه الحك ياً تج ا قاس ان موقفھ وك

ديمتري مدفيدف وإسالم  واضحاً في اللقاء الذي تم بين
ي  وف ف رئيس . 20/4/2010كريم رح ال د ص فق

ائالً  ن: "الروسي ق ة  م اش الدول الضروري أوالً انتع
راھن ونحن نأمل في . التي ال وجود لھا في الوقت ال

ود  أن ة الجھ ة كاف ة المؤقت ة القرغيزي ذل الحكوم تب
دف ذا الھ ق ھ ة لتحقي ً "المطلوب يفا اون  ، مض أن التع ب

اً إال  االقتصادي الكامل مع قرغيزستان لن يكون ممكن
ات ود مؤسس د وج بالد بع ي ال ة ف اف. إداري  وأض

ى السلطات أمر : "مدفيدف قائالً  إن إضفاء شرعية عل
يس  مھم جداً، وھذا يعني ضرورة حصول انتخابات ول
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ع ذ سلطة األمر الواق ط. تنفي ة فق ذه الحال يمكن  في ھ
  ". تطوير تعاون اقتصادي كامل مع قرغيزستان

ا  رة من أميرك ه أن كل الكف ومما تجدر اإلشارة إلي
لمين من كأس واحد وروسيا والصين يشربون دم المس

د ان واح ي مك ة . وف فقة وال رحم دھم أي ش يس عن ل
لمين دم المس ه مصلحته . بالمسلمين ولن يبالوا ب وكل ل

ة ك البقع ي تل ن صرخات . الخاصة ف رغم م ى ال وعل
ذا  ي ھ ومين ف دات المكل عفين ومناش ات المستض وآھ
تقرار  وات الس ر إرسال ق م الكف العنف رفضت كل أم

د ".  أوش"األمن في والية  زل مجاھ و ن ه ل في حين أن
واحد في أرض ما ألتى الكفار يھرولون من كل حدب 
اة  تھم المس ه بلجن بض علي وا الق وب ليعلن وص

  ". إنتربول"بـ
ام  اء االتھ ه ج ا أن حكة أيض ور المض ن األم وم
أن  تان ب ي قرغيزس ة ف ة المؤقت ن الحكوم ر م المباش
ان  ين وطالب دين أوزبكي ف مجاھ ذا العن وراء ھ

  . تانأفغانس
ـ  يا  ـ كذلك أظھرت دول الغرب وعلى رأسھا روس
دم  ة ع وفر حال ن أن ت ا م ـ تخوفھ الھم ـ ان ح بلس
ددين  ا للمتش الذا آمن ة  م ي المنطق تقرار ف االس
يا  ي آس ددة ف زز الجماعات المتش د يع اإلسالميين أو ق
دة  م المتح وث األم ر مبع ذر رأس الكف طى، وح الوس

في قرغيزستان  من أن االضطرابات األخيرة) جينكا(
بالد ي ال دد اإلسالمي ف د أرضاً خصبة للتش ال . تع وق

ران» رويترز«جينكا في حديث مع  اك «: في حزي ھن
خطر انتشار التطرف في وادي فرغانة وبشكل أوسع 
يا  ار أن آس ا بوضع االعتب نطاقاً في آسيا الوسطى كلھ

اك «وأضاف . »الوسطى تقع على حدود أفغانستان ھن
ذه العديد من المنظ الطبع تجد في ھ ة وب مات المتطرف

  . »الظروف أرضاً خصبة لتنفيذ خططھا
ذه  د ھ تان بع ن قرغيزس وة م د اإلخ ع أح دثت م تح

ديثنا  ور ح ان مح ة، وك ك  -الحادث ي تل الم ف أن اإلس
ات  ه، وكثرت المحجب وي وازداد الملتزمون ب البقعة ق

ـ  ع ل جد يتس ي مس لمات، وبن لٍّ  70المس ف مص . أل
لمين تحسد كل من وألجل حقدھم عل ى اإلسالم والمس

ة،  ذه البقع ة ھ ة األوزبكي ة والحكوم ة القرغيزي الحكوم

ك ز واألوزب وميتي القرغي ين ق ة ب ر الفتن دأوا بنش . وب
ن  رة م ل الكف ه، إن ك ام كالم ي خت ذا األخ ف ال ھ وق
ذه  حكومتي قرغيزستان وأوزبكستان مشتركون في ھ

وا  دون أن يقض ف، ويري ذا العن ي ھ ة وف ى المذبح عل
  .المسلمين في ھذه الديار

ر  لمون بخي ال زال المس نھم ف ب هللا ظ ن خي ولك
ة  تعداداً  للمرحل اد اس ى الجھ ھم عل دربون أنفس ي

  . المباركة القادمة بإذن هللا
ى  ان حم رفاء إن فرس عفون الش ا المستض ا أيھ في
إذن هللا ا نحوكم ب ة فُُرسھم يقودونھ ! الدين آخذون بأعن

ادفاصبروا وصابروا واثبت ر واإللح ام الكف إن . وا أم ف
النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر 
ى رب  رعوا إل راً، وتض ر يس ع العس راً، إن م يس
ائھم  د لق الوت عن وم ط ال ق ا ق وا كم المين وقول الع

ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا "جالوت 
  .250:البقرة" على القوم الكافرين
  :الصبرقال الشاعر في 

  ... بكى صاحبي لما رأى الموت فوقنا 
  مطالًّ كإطالل السحاب إذا اكفھر

  .............. فقلت له ال تبك عينك إنما 
  يكون غداً حسن الثناء لمن صبر

  .......... فما أخّر اإلحجام يوماً معّجالً 
  وال عّجل اإلقدام ما أّخر القدر

وا  دين أن يھتم وة المجاھ و اإلخ را أدع أمر وأخي ب
ر  اعة النفي وتھم س ان، وأن ال تف ل مك ي ك لمين ف المس

  .ألخذ الثأر من الكفار أجمعين
  وصل اللھم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد

إخواين القراء األعزاء لقد أحاطت بأذهـانكم يف العـدد   

سلمني يف سجون ملحـدي  السادس من جملتنا آهات أطفال امل

أطفـال  ...والصغار أيضاً هلم نصيب"الصني الشيوعي بعنوان 

  ".  املسلمني يف سجون ملحدي الصني

وال تزال اجلرائم املفزعة تفضح وتكشف سـواد وجـوه   

  .الكافرين الصينيني امللحدين يف عقر دارهم جمدداً

فقد شهد العامل سلسلة هجمات استهدفت دور حضـانة  

) شـينخوا (، وقالت وكالة أنباء الصني اجلديدة راًبالصني مؤخ

يف هجوم علـى روضـة   " مزقوا حىت املوت"إن سبعة أطفال 

  .أطفال بشمال غرب الصني يوم األربعاء

لـو  ) اإلعالم العـاملي (يا عميان األبصار ويا أفواه الكفار 

تضرر رجل أو امرأة أو شيخ أو طفـل جبـروح بسـيطة يف    

من  مة الكفر وأمثاهلم ألكثرمت الغثاءتفجريات ااهدين ضد أئ

فما بالكم بشخص . أفواهكم الكاذبة يف إعالمكم أليام عديدة

  .يقطع األطفال والنساء بالسكني أمام مرأى ومسمع العامل

طفالً آخرين على األقـل   20هذا وقد أضافت الوكالة أن 

 أصيبوا جبروح يف اهلجوم الذي وقع يف الساعة الثامنـة تقريبـاً  

ومل تذكر الوكالة تفاصيل . وقيت احمللي يف مقاطعة نانتشينجبالت

وقد قتل . أخرى ومل تتوفر املزيد من التفاصيل بشأن هذا اهلجوم

آخـرون، وأكثـر    80وجرح  طفالً 17خالل شهرين فقط 

وهذا احلادث هو السـابع  . املصابني هم ما دون الست سنوات

  .لعاممن نوعه تشهده دور احلضانة بالصني خالل هذا ا

وأمرت وزارة التربية كل املدارس يف وقت سـابق مـن   

الشهر احلايل بتحسني إجراءاا األمنية، باإلضـافة إىل حـث   

املدرسني على مراعاة إجراءات األمن واصطحاب األطفال إىل 

  .منازهلم

رغم حرص العامل على تفاصيل األخبـار حـول تقطيـع    

اذبـة والـيت   األطفال والنساء بالسكاكني إال أن الصـني الك 

تعودت الكذب والتغطية يف اإلعالم مل تعلن أي تفاصيل عـن  

  . احلادث وال عن األشخاص الذين نفذوا ذلك اهلجوم املرعب

وقد جتمع آباء وأمهات األطفال املصابني يف التظاهرات يف 

أمام مستشـفى املدينـة   " تيشنغ"يف مدينة " جيانغسو"مقاطعة 

وقد . ة مثل هذه احلوادثيطالبون احلكومة بالكشف عن ماهي

شددت احلكومة يف حراسة األمن وطمأنوا املتظاهرين بالثقـة  

  . باحلكومة ألجل الكشف عن اجلناة

كما بدأ احملللون السياسيون حماولة إلجياد تفسـري هلـذه   

" تشاينا ديلي"الظاهرة يف شىت أحناء العامل، فقد نقلت صحيفة 

، أن هجـوم  "اجنينغن"عن زو يل أستاذ علم االجتماع جبامعة 

زينغ أهلم بعض الذين قلدوا مرتكبيه فيما بعد، منوهـاً بـأن   

بعض الناس قد ال خيطر هلم مطلقاً طعن أطفال املدارس، لكن "
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التغطية اإلعالمية اليت جتدها مثل هذه احلوادث، قـد تـوحي   

  ".للبعض بالفكرة

وأشار بعض املعلقني الصينيني إىل أن تنامي الفجـوة بـني   

ء واألغنياء يف اتمع الصيين وسرعة وتـرية التطـور   الفقرا

  .سباب حمتملة للعنفاألاالقتصادي هي من 

ونسبت وسائل اإلعالم الغربية إىل خـرباء القـول بـأن    

أحداث العنف األخرية هي تعبري لبعض األشخاص عن غضب 

  .آخر مل جيدوا له متنفساً

 وقال بعض احملللني أن لكل القوميات شخصية خاصـة يف 

الرجولة أما قومية هان فشخصيتهم معروفة يف السلم واخلنوع 

أمام األقوياء، والقهر واجلربوت أمام الضعفاء، لذلك هـؤالء  

ارمون مدوا يدهم اخلبيثة إىل األطفال والنسـاء وأرادوا أن  

  .يطفئوا غيظهم بدم الضعفاء

أهم اآلراء والتحليالت هنا أن الصينيني ال ! إخواين األعزاء

زمون بأي دين وعلى العكس فقد اشتهروا يف نشر اإلحلاد يلت

وإذا ختلى اإلنسان . واإلباحية، وذا هم يتنكرون للفطرة متاماً

  .فال فرق بينه وبني احليوان عن الفطرة ومل يلتزم ديناً

ولَقَد {: عن هؤالء الناس قال اهللا تعاىل يف حمكم كتابه خمرباً

من الْجِن واِإلنسِ لَهم قُلُوب الَّ يفْقَهونَ بِها  ذَرأْنا لجهنم كَثرياً

ولَهم أَعين الَّ يبصرونَ بِها ولَهـم آذَانٌ الَّ يسـمعونَ بِهـا    

 }أُولَـئك كَاَألنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَــئك هـم الْغـافلُونَ   

  )179: األعراف (

: يقول تعـاىل : (هللا يف تفسري هذه اآليةقال ابن كثري رمحه ا

من اجلن  كثرياً{أي خلقنا وجعلنا جلهنم } ولقد ذرأنا جلهنم{

أي هيأناهم هلا وبعمل أهلها يعملون، فإنه تعاىل ملـا  } واإلنس

أراد أن خيلق اخللق علم ما هم عاملون قبل كـوم، فكتـب   

ذلك عنده يف كتاب قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني 

لف سنة، كما ورد يف صحيح مسلم عن عبد اللّه بن عمـرو  أ

ر مقادير إن اللّه قد: "أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال

اخللق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألـف سـنة،   

، ويف صحيح مسلم أيضاً عن عائشة أم "وكان عرشه على املاء

نيب صلى اللّه عليـه  دعي ال: املؤمنني رضي اللّه عنها أا قالت

يا رسول اللّه طوىب : وسلم إىل جنازة صيب من األنصار، فقلت

له، عصفور من عصافري اجلنة مل يعمل السوء ومل يدركه، فقال 

أو غري ذلك يا عائشة، إن : "رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

اللّه خلق اجلنة وخلق هلا أهلها وهم يف أصالب آبائهم، وخلق 

ويف الصحيحني ". هلا أهالً وهم يف أصالب آبائهمالنار وخلق 

مث يبعث اللّه إليه امللك، فيؤمر بأربع : "من حديث ابن مسعود

، وتقدم "كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد

أن اللّه ملا استخرج ذرية آدم من صلبه، وجعلـهم فـريقني   

هـؤالء للجنـة وال   : "أصحاب اليمني وأصحاب الشمال قال

. ، واألحاديث يف هـذا كـثرية  "بايل، وهؤالء للنار وال أبايلأ

هلم قلوب ال يفقهون ا وهلم أعني ال يبصـرون  {: وقوله تعاىل

يعين ليس ينتفعون بشيء مـن  } ا وهلم آذان ال يسمعون ا

: هذه اجلوارح اليت جعلها اللّه سبباً للهداية، كما قال تعـاىل 

دة فما أغىن عنهم مسعهـم وال  وأفئ وأبصاراً وجعلنا هلم مسعاً{

} أبصارهم وال أفئدم من شيء إذ كانوا جيحدون بآيـات اهللا 

هـذا يف  } صم بكم عمي فهم ال يرجعون{: اآلية، وقال تعاىل

صم بكم عمي فهـم ال  {: حق املنافقني وقال يف حق الكافرين

ومل يكونوا صماً وال بكماً وال عمياً إال عن اهلـدى،  } يعقلون

ألمسعهم ولو أمسعهم  ولو علم اللّه فيهم خرياً{: اىلكما قال تع

فإا ال تعمى األبصار ولكـن  {: ، وقال}لتولوا وهم معرضون

ومن يعش عن ذكر {: ، وقال}تعمى القلوب اليت يف الصدور

أولئـك  {: ، وقوله تعاىل}فهو له قرين الرمحن نقيض له شيطاناً
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يعونـه وال  أي هؤالء الذين ال يسمعون احلـق وال  } كاألنعام

يبصرون اهلدى، كاألنعام السارحة اليت ال تنتفع ذه احلـواس  

: منها إال يف الذي يقيتها يف ظاهر احلياة الدنيا، كقوله تعـاىل 

ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعـاء  {

أي ومثلهم يف حال دعائهم إىل اإلميان كمثل األنعـام  } ونداء

تسمع إال صوته، وال تفقه ما يقول، وهلذا  إذا دعاها راعيها ال

أي من الـدواب، ألـا قـد    } بل هم أضل{: قال يف هؤالء

تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنس ا، وإن مل تفقـه كالمـه   

خبالف هؤالء؛ وألا تفعل ما خلقت له إمـا بطبعهـا وإمـا    

بتسخريها خبالف الكافر، فإنه إمنا خلق ليعبد اللّـه ويوحـده   

اللّه وأشرك به، وهلذا من أطاع اللّه من البشـر كـان   فكفر ب

أشرف من مثله من املالئكة يف معاده، ومن كفر به من البشر 

أولئك كاألنعام بـل  {: كانت الدواب أمت منه، وهلذا قال تعاىل

  .انتهى كالمه رمحه اهللا.) }هم أضل أولئك هم الغافلون

ا في الْأَرضِ أَئنـا لَفـي   وقَالُوا أَئذَا ضلَلْن{: وقال اهللا تعاىل

  ) 10: السجدة ( }خلْقٍ جديد بلْ هم بِلقَاء ربهِم كَافرونَ

  : قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية

يقول تعاىل خمرباً عن املشركني يف استبعادهم املعاد حيث (

أي متزقت أجسامنا، وتفرقت يف } أئذا ضللنا يف األرض{قالوا 

أي أئنا لنعـود  } أئنا لفي خلق جديد{أجزاء األرض وذهبت، 

بل هـم  {: بعد تلك احلال؟ يستبعدون ذلك، وهلذا قال تعاىل

قل يتوفاكم ملك املـوت  {: ، مث قال تعاىل}بلقاء رم كافرون

... ، الظاهر أن ملك املوت شخص معـني  }الذي وكل بكم

ـ    ون وله أعوان؛ وهكذا ورد يف احلـديث أن أعوانـه ينتزع

األرواح من سائر اجلسد، حىت إذا بلغت احللقوم تناوهلا ملك 

حويت له األرض فجعلت مثل الطسـت  : املوت، قال جماهد

واللّه ما من بيت : يتناول منها مىت يشاء، وقال كعب األحبار

فيه أحد من أهل الدنيا إال وملك املوت يقوم على بابه كل يوم 

أخرجه ابـن أيب  (وفاه سبع مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يت

أي يوم معـادكم  } مث إىل ربكم ترجعون{: ، وقوله تعاىل)حامت

  .انتهى كالمه.) وقيامكم من قبوركم جلزائكم

أيها الصينيون الشـيوعيون امللحـدون إن مل تـدخلوا يف    

اإلسالم فال جناة لكم يف الدنيا واآلخرة مبثل تلـك احلادثـة   

  . املؤملة

وضـياع؛ ألن اإلسـالم   اإلعراض عن اإلسالم مهلكـة  
واإلميان هو الدافع القوي إىل العمل النافع، والفرد بال إميـان  
يكون فريسة لألوهام والشكوك اليت رمبـا تتـراكم عليـه،    
فتحجب عنه الرؤية الصحيحة لدروب احلياة السعيدة؛ حـىت  
تضيق عليه حياته مث يعمل بأوامر هواه ويريد التخلص من هذا 

كـثري مـن   اللو باالنتحار، كما هو واقع الضيق بإاء حياته و
واتمع الـذي  . األفراد الذين فقدوا هداية العقيدة الصحيحة

ال يسوده إميان وعقيدة هو جمتمع يمي يفقد كل مقومـات  
احلياة السعيدة؛ وإن كان ميلك الكثري من مقومـات احليـاة   

ما تقوده إىل الدمار، كما هـو مشـاهد يف    املادية اليت كثرياً
تمعات الكافرة؛ ألن هذه املقومات املادية حتتاج إىل توجيـه  ا

وإرشاد لالستفادة من خصائصها ومنافعها، وال موجه هلا سوى 
  .  العقيدة الصحيحة

 .وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

K 
K  

L  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

هِـم الَ  هم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللّه وعدوكُم وآخـرِين مـن دونِ  وأَعدواْ لَ

  )60أنفال ( لَمونَتعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنفقُواْ من شيٍء في سبِيلِ اللّه يوف إِلَيكُم وأَنتم الَ تظْ

  :عبد اهللا منصور

: قال الطربي رمحه اهللا يف تفسـريه يف قـول اهللا تعـاىل    

، هلـؤالء الـذين   )وأعدوا) (وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة(

كفروا برم، ما أطقتم أن تعدوه هلم من اآلالت اليت تكـون  

ترهبون بـه عـدو اهللا   . (قوة لكم عليهم، من السالح واخليل

أي ختيفون بإعدادكم ذلك عدو اهللا وعدوكم مـن  ) موعدوك

  اهـ. املشركني

فإعداد العدة جلهاد هؤالء الشيوعيني امللحدين فريضة على 

  .كل مسلم ومنه ختويفهم وإرهام وإلقاء الرعب يف قلوم

وهذا اإلعداد يشمل اإلعداد بكل وسائل احلرب بقـدر  

" ما استطعتم " بقوله  استطاعتنا و إمكانياتنا وقيد اهللا اإلعداد

ونأمث لو تركنا وتساهلنا يف اإلعـداد  . أي على حسب طاقاتنا

  .بكل طاقاتنا ونكون من الذين تركوا أوامر اهللا

فإن اهللا سبحانه لو شاء : جاء يف تفسري القرطيب لنفس اآلية

هلزمهم بالكالم والتفل يف وجوههم وحبفنة من تراب، كما فعل 

ولكنه أراد أن يبتلي بعـض  . ه وسلمرسول اهللا صلى اهللا علي

  اهـ. الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ

  .القوة هاهنا السالح والقسي: قال ابن عباس

مسعت رسـول  : ويف صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال

وأعدوا هلم ما : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب يقول

أال إن القوة الرمي أال إن استطعتم من قوة أال إن القوة الرمي 

  ).القوة الرمي

خيوفنا الشيوعيون الصينيون : إخواين املسلمني يف تركستان

املعتدون على ديارنا بقوة السالح ومينعوننـا مـن اسـتخدام    

األسلحة وحيرموها علينا وهم يقصدون بـذلك أن يرعبوننـا   

وإذا ما أردنا أن ندافع عن أنفسـنا ونأخـذ   . ويعتدون علينا

. ح بأيدينا ستظهر حقيقة الصني بـأم تـنني مزعـوم   السال

والدليل على هذا خوفهم وفزعهم من عملياتنـا العسـكرية   

وبياناتنا أثناء دور األوملبية يف بكـني فأصـبحوا كالعصـفور    

ولذلك ال بد لكل مسلمي تركسـتان الشـرقية أن   . املذعور

  .يهتموا باإلعداد العسكري خاصة

 :املتحدث

اهللا عبادة كسائر العبادات اليت أمـر اهللا   واجلهاد يف سبيل

فاجلهاد املسلح ضـد  . املسلمني بأدائها وفرض عليهم أداءها
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الكفار ال بد له من إعداد، وكيف ميكن القيام جبهاد الكفـار  

بدون إعداد العدة املكافئة هلم؟ كيف ميكن القيام بعبادة اجلهاد 

ملقاومة املسـلحة؟  اليت أمرنا اهللا سبحانه وتعاىل ا بدون هذه ا

وهلذا فإن اإلعداد للجهاد واجب على كل مسلم صادق غيور 

وكما هو معروف اليوم أن األمـة   ،كوجوب الطهارة للصالة

  .اإلسالمية واقعة حتت تسلط الكفار وظلمهم

ولذلك فإن عبادة اجلهاد واجبة على كل مسلم بأحكامها 

ـ  م إال الشرعية وال سبيل للخالص من اعتداء الكفار وظلمه

  .جبهادهم حىت يكفوا اعتداءهم على املسلمني

  :حسن خمدوم رمحه اهللا

وهلذا ال ميكن خروج القوات الباغية اليت اعتـدت علـى   

أرضنا بقوة القهر والتسلط وال الشيوعيني املدججني بالسالح 

إال باجلهاد والدفاع املسلح، ولن تنفع اخلطب واملقـاالت يف  

هذه الواجبـات الـيت كتبـها     إخراجهم و ال بد لنا من أداء

  اهـ. وقدرها اهللا سبحانه وتعاىل علينا

 :املتحدث

واملتتبع للمعارك اليت خيوضها ااهدون اليـوم يعلـم أن   

طريق اجلهاد هو الطريق الوحيد لكف االعتداء والظلم وتشتد 

  .جراح األمريكان يف العراق بسبب عمليات ااهدين

ريكا لالنسـحاب مـن   ونتيجة هلذه العمليات اضطرت أم

العراق ومل تستوعب الدرس وها هي اليوم تتجرعـوا كـأس   

اهلزمية يف أفغانستان حىت صارت يف أخر رمق هلا قبل اهلزميـة  

وما كان هلذه . واالنسحاب وهي اآلن تصارع سكرات املوت

  . النتائج أن حتصل إال بعمليات ااهدين ال بالكالم واخلطب

رقية واليت ختضـع لسـيطرة   أما عن أحوال تركستان الش

الشيوعيني امللحدين الظاملني واليت كانت جـزءا مـن األمـة    

فاملواجهة ما زالت مستمرة بني ااهدين . اإلسالمية يف يوم ما

  .واحملتلني املعتدين

وبإذن اهللا تعاىل ستذيق عمليات ااهـدين يف تركسـتان   

مـن   الشرقية الصني ما ذاقت أمريكا يف العراق وأفغانسـتان 

  .اخلزي والعار واهلزمية

جتمع جماهدو تركستان الشـرقية حتـت    1997ويف عام 

قيادة القائد حسن خمدوم يف خارج البالد ووفقـوا يف اختـاذ   

طريق اإلعداد والتـدريب يف ظـل اإلمـارة اإلسـالمية يف     

أفغانستان مما كانوا حرموا منه ومنعوا بسبب احتالل الصـني  

  .لبالدهم

  :حسن خمدوم رمحه اهللا

كنا نستطيع أن نعيش يف بالدنا ونعرف طرق العيش ولكن 

هاجرنا من ديارنا من أجل نصرة املستضعفني ورفع الظلم عن 

املسلمني والسعي يف استقاللنا عن الصني الشيوعية ومن أجل 

  .أن نوفر لشعبنا عيشا حرا سعيدا يف ظل القرآن والسنة

 :املتحدث

من جماهدي تركستان  ويف أثناء هذه املدة تدرب عدد كبري

  .الشرقية

ويف هذه املرحلة املهمة سـقطت اإلمـارة اإلسـالمية يف    

صـلييب بقيـادة أمريكـا     أفغانستان على يد العدو الصـهيو 

واستطاع جماهدو تركستان الشرقية االستمرار يف عمليـام  

  .اجلهادية بعد سقوط اإلمارة اإلسالمية بفضل اهللا تعاىل

 :حسن خمدوم رمحه اهللا

رقنا دولة اإلسالم وذهبت من أيدينا إمارة اإلسالم وقتل فا

وأسر كثري من ااهدين وبقي رجال حيمون الدين بـدمائهم  

ويسعون لقيام هذا الـدين وجماهـدو احلـزب اإلسـالمي     

التركستاين ال يزالون يؤدون هذه العبـادات حـىت يف هـذه    

األوقات العصيبة ويبذلون ما يف وسعهم من تربيـة وإعـداد   
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فرادهم يف املعسكرات جلهاد الكفار الشيوعيني الذين يهتكون أ

حرمة الدين وعفاف املسلمات ويعتـدون علـى املسـلمني    

  .ويعذبون العلماء يف السجون

 : املتحدث

ويف مثل هذه األيام العصيبة فقـد احلـزب اإلسـالمي    

التركستاين أمريهم حسن خمدوم رمحه اهللا، وكان قد استشهد 

اليت كانت تنفذ إلعادة اإلمارة اإلسالمية  يف إحدى العمليات

نسأل اهللا . يف أفغانستان مرة أخرى بعد أن قاتل قتال األبطال

  .سبحانه وتعاىل أن يتقبل شهادته

ني الشيخ ــ عبد احلق أمريا وبعد شهادة حسن خمدوم ع

  .للجماعة

ومازالت اجلماعة تسري على نفس جها وطريقهـا حتـت   

  .حفظه اهللا قيادة الشيخ عبد احلق

  :كلمة الشيخ  عبد احلق

والَ تهِنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ إِن {-إخوان املسلمني 

نِنيمؤم مفإن هذا الطريق ال يتوقف على شهادة أمري أو  } .كُنت

فرد ألن هذا الطريق قاده النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر 

ضي اهللا عنـهما وكـان عليـه    الصديق وعمر بن اخلطاب ر

  . الصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أؤالئك رفيقا

أسس احلـزب اإلسـالمي التركسـتاين     1989يف عام 

كجماعة جهادية بقيادة قائدنا السابق ضياء الدين بن يوسـف  

ويف عـام  . مكملة ملسرية قافلة ااهدين يف تركستان الشرقية

وجتمع أفرادها حتت تشكلت هذه اجلماعة من جديد  1997

قيادة قائدنا السابق حسن خمدوم رمحـه اهللا مبنـهج واضـح    

تغري اسم اجلماعة بقـرار هيئـة    2000ويف عام . ومنضبط

أعضاء الشورى من احلزب اإلسالمي لتركستان الشـرقية إىل  

احلزب اإلسالمي التركستاين، ومازالت تعمل حتت هذا االسم 

شهادة ضياء الـدين بـن   منذ ذلك الوقت كما أامل تتوقف ب

وستمضي إن شاء اهللا على هذا . يوسف ومضت إىل يومنا هذا

ألن هذا الطريق هو الطريـق احلـق   . الطريق إىل أن يشاء اهللا

وبعد شهادة أمرينا السابق . املؤسس على منهج القرآن والسنة

حسن خمدوم رمحه اهللا مل تتوقف اجلماعة ومل تتفرق كما يريـد  

قـال  . ون بل ستمضي على درا خبطي ثابتةالكافرون واملنافق

يرِيدونَ ليطْفؤوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّـه مـتم   {"  اهللا تعاىل 

  )8الصف( }نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ 

وحنن إن شاء اهللا ماضون على دربنا هذا بقدر اسـتطاعتنا  

وم يف تركستان الشـرقية  من أجل استقالل شعبنا املسلم املظل

شعبنا املسلم املظلوم مـن أيـدي    إنقاذوبإذن اهللا نعمل على 

الشيوعيني حىت منكن لدي اهللا يف األرض وتكون كلمة اهللا هي 

العليا ونعيش حياة كرمية يف ظل الشريعة اإلسالمية أو نـرزق  

وحنن نتربص بالصينيني أن يعـذم اهللا  . الشهادة يف سبيل اهللا

عنده أو بأيدينا وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني قال بعذاب من 

قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِالَّ إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص " تعاىل 

بِكُم أَن يصيبكُم اللّه بِعذَابٍ من عنده أَو بِأَيدينا فَتربصواْ إِنـا  

  )52التوبة(" معكُم متربصونَ 

  : املتحدث

وستمضي بإذن اهللا يف طريق التربية واإلعداد العسـكري  

  .للجهاد الذي كانت تسري فيه من قبل

  :كلمة سيف اهللا األوىل

حنن جماهدو تركستان الشرقية ال نزال مستمررين بعون اهللا 

تعاىل يف املضي يف الطريق الذي أمرنا اهللا به وهو طريق اإلعداد 

من أجل احلصول على استقالل شـعبنا املسـلم    يف سبيل اهللا

وحنن . املظلوم بالرغم من الظروف القاسية واخلطرية اليت منر ا

اليوم قد أكملنا مهمتنا يف طريق اإلعداد وأخـذنا التجـارب   
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. واخلربات واليت حصلنا عليها خالل فترة اإلعـداد السـابقة  

نـا اجلـد   ووسعنا دائرة معلوماتنا العسكرية وطلبنا من إخوان

  .والنشاط خالل فترة التدريب واإلعداد

ونتيجة هلذا وفق إخواننا ااهدين الـذين خترجـوا مـن    

معسكراتنا لتنفيذ عدة عمليات خمتلفة يف أثناء أوملبياد بكـني  

وهذا أكرب دليل عملي على أن اجلهاد يف سبيل اهللا هو طريـق  

 العزة الذي سيصل بنـا وبشـعبنا التركسـتاين املسـلم إىل    

  .االستقالل واحلرية

واحلمد هللا وحده حنن ماضون يف طريقنا الواجـب علينـا   

. بدون توقف حىت يفتح اهللا على أيدينا بالنصـر أو الشـهادة  

  .ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا ويعيننا على هذا العمل

  :سيف اهللاقائد العسكري اللقاء مع 

ا األفراد يف ماهي أنواع التدريبات اليت دربتم عليه: سؤال

  املعسكرات؟

احلمد هللا حنن دربناهم على كافة األسلحة املتوفرة : جواب

  . لدينا واليت يتدرب عليها ااهدون يف العامل اليوم

أعطيناهم درس شرعية، وسياسية، وعسكرية كاملتفجرات 

والتكتيك والدفعية الثقيلة واخلفيفة ودروس يف االستخبارات 

  .رية األخرىوغريها من العلوم العسك

هل يأيت الشباب من تركسـتان الشـرقية لإلعـداد    : س

  واجلهاد يف سبيل اهللا؟ وكيف أحواهلم؟

احلمد هللا يأيت شباب تركستان الشرقية الذين ملئـت  : ج

قلوم حقدا وكرها على الصينيني من مجيع أحناء العامل لإلعداد 

يني يف سبيل اهللا ألداء فريضة اجلهاد بالرغم من موانع الصـين 

وعوائقهم، وبعدما يصلون إىل ساحات الرباط  واجلهاد يبذلون 

  .كل جهدهم يف التدريب والتعليم نسأل اهللا أن يثبتهم

هل يعرف ااهدون الذين خترجوا من معسـكراتكم  : س

  طريقة استخدام أسلحة اجليش الصيين املستعملة اآلن؟

ة احلمد هللا رجالنا يعرفون طرق استخدام معظم األسلح: ج

األساسية وخاصة أسلحة القوات الربية بدون أي عائق بـإذن  

وحنن مهتمني ذه الناحية من تدريباتنا وما زلنـا جنمـع   . اهللا

املعلومات عن األسلحة األخرى وندرب ااهدين عليها عمليا 

  .يف امليدان

ما هي خططكم وطموحاتكم املسـتقبلية يف تطـوير   : س

  وسائل اإلعداد يف سبيل اهللا؟

لنا طموحات تفصيلية خططت لإلعداد يف املسـتقبل   :ج

تتناسب مع أوضاع تركستان الشرقية وبعضـها ماضـون يف   

وهذه اخلطط من األسرار العسـكرية املمنـوع   . تنفيذها اآلن

ونرجو من . الكشف عنها إىل أن يتحقق اهلدف منها بإذن اهللا

ألداء إخواننا املسلمني أن يستمروا يف دعمهم لنا ماديا ومعنويا 

  .هذه العبادة وأن يشاركوا يف التعاون على الرب والتقوى

  :للشيخ سيف اهللا كلمة الثانية

اإلخوة الكرام الذين بقوا حتت قبضة احلكومـة الصـينية   

وظلمهم هل أنتم صادقني يف البحث عـن طريـق النجـاة    

واخلالص من ظلم الصينيني والذي ترونه ونراه يوميـا، فلـو   

  يف طريق البحث فبأي أسلوب تبحثون؟ كنتم جادين وصادقني 

وحنن إخوانكم الذين بايعوا اهللا على اجلهاد يف : نقول لكم

سبيل اهللا اعلموا أن السكوت عن الظلم بدون حبث عن طريق 

  .للنجاة أو بدون حترك لالستقالل معصية لربنا سبحانه وتعاىل

وليس لشعب مظلوم مثلنا يئن من ظلم الكـافر املعتـدي   

ة واخلالص من هذا الظلم إال بـالرجوع إىل ديننـا   طريق للعز

الذي أمرنا اهللا سبحانه وتعاىل به والقيـام يف وجـه الظـاملني    

وما لَكُم الَ تقَاتلُونَ في {"  قال اهللا تعاىل . باجلهاد يف سبيل اهللا

 انالْوِلْداء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْمو بِيلِ اللّهس ينالَّذ
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يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هـذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنا 

  )75النساء( }من لَّدنك ولياً واجعل لَّنا من لَّدنك نصرياً 

 يا أَيها الَّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة{"  وقال تعاىل 

تؤمنونَ بِاللَّه ورسـوله  { ) 10الصف( }تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ 

 لَّكُم ريخ كُمذَل أَنفُِسكُمو كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجتو

  )11الصف( }إِن كُنتم تعلَمونَ 

يه اعلموا يقينا أن الطريق الذي ندعوكم إل: اإلخوة الكرام

ليس إرهابا وال عمال وحشيا وال مهجيا كما يطعن فيه الكفار 

بألسنتهم املسمومة بل هو طريق العزة واإلباء والرفعة كما أمر 

اهللا تعاىل به املؤمنني، وهو طريق إلعالء الدين وإرضاء الـرب  

سبحانه وتعاىل، وهو طريق األنبياء والرسل علـيهم الصـالة   

تباعهم رضي اهللا عنهم وهـو  والسالم وهو طريق أصحام وأ

طريق املخلصني الصادقني الذي ينجي اهللا به عباده املستضعفني 

من العبودية والضعف والذلة واهلوان ويبلغوهم به سعادة الدنيا 

واآلخرة، وهو الطريق الذي يطهر اهللا به من الغفلة والذنوب، 

فهذا الطريق حيفظ من مكر أعداء اإلسالم وضررهم ويشـفي  

ه صدور قوم مؤمنني فهو السبيل الوحيد املنجي ملسـلمي  اهللا ب

  .تركستان الشرقية من أيدي املعتدين الظلمة

واهللا خري حافظا وهو أرحم الرامحني ملن خرج يف سـبيله  

فأين أنتم يا أبناء تركستان الشرقية من هـذا  . وابتغاء مرضاته

وإخـوانكم  . الطريق واهللا يناديكم ويدعوكم إليه يأمروكم به

ملستضعفني ينتظرونكم لتخلصوهم من أيدي هؤالء الكفـرة  ا

  .املستعمرين

فحي على اجلهاد وحي على اإلعداد يف سبيل اهللا وأجيبوا 

  . إخوانكمنداء ربكم ونداء 

  :عبد احلقشيخ للالكلمة الثانية 
فيا مسلمي تركستان الشرقية لقد أرانا اهللا سبحانه وتعاىل 

 اآلخـرة ار ومن عـذاب  طريق النجاة واألمن من ظلم الكف
وهدانا من الضاللة إىل اهلدى وهذه نعمة عظيمة لنا قـال اهللا  

اللّه ولي الَّذين آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُمـات إِلَـى   {"  تعاىل 
النورِ والَّذين كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ 

 }النارِ هـم فيهـا خالـدونَ   لُمات أُولَـئك أَصحاب إِلَى الظُّ
  )257البقرة(

وسيصيب اهللا بعذابه من منحه نعمة اإلسالم وما قـدرها  
ذَلك بِأَنهم استحبواْ الْحياةَ {"  حق قدرها وضيعها قال تعاىل 

  النحل }الْقَوم الْكَافرِين الْدنيا علَى اآلخرة وأَنَّ اللّه الَ يهدي 
فلو متسكنا بدينا وثبتنا على احلق فإن اهللا سـيدافع عنـا   

  . وميكنا يف األرض بإذن اهللا
 لَـا  اللَّه إِنَّ آمنوا الَّذين عنِ يدافع اللَّه إِنَّ {:قال اهللا تعاىل

بحكُلَّ ي انوكَفُورٍ خ{  
يا إخواين املسلمني يف تركستان الشـرقية إننـا مل نتبـع    و

توجيهات ديننا ووالينا عـدونا فسـلط علينـا الشـيوعيون     
وانتهكوا أعراضنا وحرماتنا واغتصبوا أرضنا وبوا ثرواتنـا  

 الَّـذين  أَيها يا: وهم اآلن يوقعون بنا أشد املظامل قال اهللا تعاىل
واآمذُوا لَا نختي تودع كُمودعاء ويللْقُونَ أَوهِم تإِلَي  ةدوبِـالْم 
قَدوا وا كَفَراءكُم بِمج نم قونَ الْحرِجخولَ يسالر اكُمإِيو   

إِن يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعـداء ويبسـطُوا   {"وقال تعاىل 
  )2املمتحنة( }يديهم وأَلِْسنتهم بِالسوِء وودوا لَو تكْفُرونَ إِلَيكُم أَ

إخواين املسلمني يف تركسـتان الشـرقية توبـوا إىل اهللا    
وارجعوا إىل دينكم وأعدوا ما افترضه اهللا عليكم من اهلجـرة  
واإلعداد واجلهاد يف سبيل اهللا وهذا هو الطريق الوحيد طريق 

من ردة الكافرين لكم عن دينكم حىت خترجوا  العزة واخلالص
  .للجهاد و تنالوا سعادة الدنيا واآلخرة

يا أَيها النبِي جاهد الْكُفَّار والْمنافقني واغْلُظْ {"  قال تعاىل 
 ريصالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَي73التوبة( }ع( 

j



  ــ 50 ــ

   

 òîßý⁄a@æbn×‹m 1431 رمضان ،بعساالعدد ال

  

  
  
  

  

البطل الشيخ جالل الدين حقاني وفي  من بيت القائد
عبان  ن ش ر م اني عش ين الث ر اإلثن ـ1406(عص ) ھ

ان  ن نيس ق للعشرين م ل(الموف أكتب ) 1986) (إبري
 : ھذه الكلمات

ا  وذ ب تغفره ونع إن الحمد  نحمده ونستعينه ونس
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يھده هللا فال 

ي له، وأشھد أن ال إله إال مضل له ومن يضلل فال ھاد
 . هللا وحده ال شريك له وأشھد أن محمدا عبده ورسوله

ل  ت تجع ھال ، وأن ه س ا جعلت ھل إال م م ال س اللھ
 . الحزن إذا شئت سھال 

لقد ملك حب الجھاد علي حياتي ونفسي ومشاعري 
ة  ا المحكم ة بآياتھ ورة التوب ي، إن س ي وأحاسيس وقلب

ى التي مثلت الشرعة النھائية  دين وإل ذا ال للجھاد في ھ
ا  ا وتمزق نفسي أسى وأن يوم الدين، لتعتصر قلبي ألم
ال  اه القت ين تج لمين أجمع أرى تقصيري وتقصير المس

 . في سبيل هللا
ة  ا وعشرين آي ا نيف إن آية السيف التي نسخت قبلھ

رد ) أو أربعين( اد لھي ال ات الجھ آية بعد المائة من آي
ل  ازم لك واب الج م والج ب الحاس ن أراد أن يتالع م

ا  ى محكمھ رأ عل بيل هللا أو يتج ي س ال ف ات القت بآي
بتأويل أو صرفھا عن ظاھرھا القاطع الداللة والقطعي 

وت يف . الثب ة الس ا (وآي ة كم ركين كاف اتلوا المش وق
 : أو آية) يقاتلونكم كافة واعلموا أن هللا مع المتقين

 فإذا انسلخ األشھر الحرم فاقتلوا المشركين حيث(
ل  م ك دوا لھ روھم واقع ذوھم واحص دتموھم وخ وج
وا  اة فخل وا الزك اموا الصالة وآت مرصد فإن تابوا وأق

 ) 5: التوبة() سبيلھم إن هللا غفور رحيم
ر في سبيل هللا،  إن التبرير للنفس بالقعود عن النفي
ى  اعرھا فترض در مش ل تخ نفس بعل ل ال وإن تعلي

و ولع اذ بالقعود عن القتال في سبيل هللا لھ ل اتخ ب، ب
ن  اإلعراض ع ا ب ن أمرن ا ونح وا ، ولعب ن هللا لھ دي

رآن  نص الق ؤالء ب وا (ھ نھم لھ ذوا دي ذين اتخ وذر ال

 ...). ولعبا وغرتھم الحياة الدنيا
وس  أن النف و ش داد لھ ال دون اإلع ل باآلم إن التعل
م وال أن  ى القم ل إل ح آن تص ي ال تطم غيرة الت الص

 : ترقى إلى الذرى
 فوس كبارا تعبت من مرادھا األجسام وإذا كانت الن

إن الجوار في المسجد الحرام وعمارته ال يمكن أن 
 : يقاس بالجھاد في سبيل هللا، وفي صحيح مسلم أن آية

رام ( جد الح ارة المس اج وعم قاية الح تم س أجعل
د في سبيل هللا ال  وم األخر وجاھ ا والي كمن آمن ب

وم ا دي الق د هللا وهللا ال يھ تون عن ذين يس المين ال لظ
أموالھم  بيل هللا ب ي س دوا ف اجروا وجاھ وا وھ آمن
ائزون،  م الف ك ھ د هللا وأولئ وأنفسھم أعظم درجة عن
ا  م فيھ يبشرھم ربھم برحمة منه ورضوان وجنات لھ
ده أجر عظيم ) نعيم مقيم، خالدين فيھا أبدا إن هللا عن

 ) 21-19: التوبة(

أفضل ھذه اآليات نزلت عندما اختلف الصحابة في 
جد  ارة المس دھم عم ال أح ان فق د اإليم ال بع األعم

بل : وقال الثالث.بل سقاية الحجيج : الحرام، وقال آخر
 . الجھاد في سبيل هللا

اد في سبيل  ألة أن الجھ فھذه اآليات نص في المس
ة أن  رام، وخاص جد الح ارة المس ن عم م م هللا أعظ
ذه  زول ھي خالف الصحابة حول ھ صورة سبب الن

 . المسألة
ھا وال  وز تخصيص زول ال يج بب الن ورة س وص

 . تأويلھا ألن معناھا قاطع في النص
ى  ل إل ارك إذا يرس ن المب د هللا ب م هللا عب ورح

 : الفضيل بن عياض
ادة  ك بالعب و أبصرتنا لعلمت أن د الحرمين ل ا عاب ي

 تلعب 
دمائنا  ا ب ه فنحورن ده بدموع ب خ ان يخض ن ك م

 تتخضب 
ه المحدث  ول الفقي ت ق ارك للفضيلأرأي ن المب : اب
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ذي  ه في الوقت ال أنه يرى أن جوار الحرم والعبادة في
تنتھك فيه الحرمات وتسفك الدماء وتستباح األعراض 
دين  ا ب راه لعب ول ي ويجتث فيه دين هللا من األرض، أق

 . هللا
ذبحون ونحن  نعم، إن ترك المسلمين في األرض ي

دفعنا نحوقل ونسترجع ونفرك أيدينا من بعيد دون أن  ي
و  ؤالء لھ و قضية ھ دمنا نح دة تق وة واح ى خط ذا إل ھ
ا  ة طالم اردة كاذب دين هللا ودغدغة لعواطف ب ولعب ب

 . خدعت النفس التي بين جنباتھا
دو  كيف القرار وكيف يھدأ مسلم والمسلمات مع الع

 المعتدي 
اب  دفاع عن أراضي (إني أرى كما كتبت في كت ال
يرى شيخ اإلسالم كما ) المسلمين أھم فروض األعيان

ي  دين (ابن تيمية من قبل ذي يفسد ال دو الصائل ال والع
 ). والدنيا ليس أوجب بعد اإليمان من دفعه

م-إني ال أراى  ارك  -وهللا أعل ين ت وم ب رق الي أي ف
يام  الة والص ارك الص ين ت بيل هللا وب ي س ال ف القت

 . والزكاة
ام  ا اآلن أم ل األرض جميع ي أرى أن أھ إن

ؤولية عظيم دي مس ين ي م ب المين ث ام رب الع ة أم
 . التاريخ

اد  رك الجھ ؤولية ت ن مس ى ع ه ال يعف ي أرى أن إن
ر  ة أو غي ا أو تربي ك دعوة أو تأليف شيء سواء كان ذل

 . ذلك
وط في  وم من إني أرى أن كل مسلم في األرض الي

اد  رك الجھ ة ت ه تبع بيل هللا(عنق ي س ال ف ل ) القت وك
ر  مسلم يحمل وزر ترك البندقية، وكل من لقى هللا غي

ه يلقى  ده فإن ة في ي أولي الضرر دون أن تكون البندقي
ين  رض ع ال اآلن ف ال، والقت ارك القت ه ت ا ألن هللا آثم

لم في األرض  ذورين-على كل مس ر المع ارك  -غي وت
م ألن الفرض ه ويحاسب أو : الفرض آث اب فاعل ا يث م

 . يأثم تاركه
ي أرى  م-إنن ا -وهللا أعل ون أم ذين يعف م هللا أن ال

م األعمى واألعرج والمريض  اد ھ بسبب تركھم الجھ
دان ال  اء والول ال والنس ن الرج عفون م والمستض
يستطيعون حيلة وال يھتدون سبيال ، أي ال يستطيعون 
 . اإلنتقال إلى أرض المعركة وال يعرفون الطريق إليھا

ال سواء  رك القت م آثمون اآلن بسبب ت والناس كلھ
ي فلسطين ال ف ان القت ة  ك ة بقع تان أو أي ي أفغانس أو ف

ت  ار ودنس ن الكف ت م ي ديس اع األرض الت ن بق م
 . بأرجاسھم

ر  ال والنفي وم في القت وإني أرى أن ال إذن ألحد الي
ى  زوج عل ده، وال ل ى ول في سبيل هللا، ال إذن لوالد عل
ذه  ى تلمي ه، وال لشيخ عل ى مدين دائن عل زوجته، وال ل

 . وال ألمير على مأموره
اريخ ھذا إجم اع علماء األمة جميعا في عصور الت

ا د دون إذن : كلھ رج الول ة يخ ذه الحال ل ھ ي مث ه ف أن
اول أن  ن ح ا، وم ة دون إذن زوجھ ده، والزوج وال
واه  ع ھ م، واتب دى وظل د تع ذه القضية فق ي ھ الط ف يغ

 . بغير ھدى من هللا
بس، فال  ا وال ل قضية حاسمة واضحة ال غبش فيھ

ة  ا وال حيل ال لتمييعھ ا مج ب فيھ ي التالع د ف ألح
 . وتأويلھا

ي  اد ف ي الجھ تأذن ف ؤمنين ال ي س ر الم إن أمي
 : حاالت ثالث

 . إذا عطل األمير الجھاد -1
 . إذا فو ت اإلستئذان المقصود -2
 . إذا علمنا منعه مقدما  -3

وم لمين الي ي أرى أن المس ل : إنن ن ك ؤولون ع مس
ا . عرض ينتھك في أفغانستان وعن كل دم يسفك فيھ

م  م-إنھ بب  -وهللا أعل اءھم بس ي دم تركون ف مش
ذي  م السالح ال دموا لھ ون أن يق م يملك تقصيرھم ألنھ
ذي يشترون  ال ال م والم يحميھم، والطبيب الذي يعلجھ

ادق ا الخن رون بھ ارة التي يحف ام، والحف د . به الطع وق
وقي ية الدس ي حاش اء ف ر /ج رح الكبي -2/111(الش

 )]. يمكن(األصل في ) [1(أن من كان يملك): (112
فضل طعام ورأى جائعا وتركه حتى مات فإن كان 
ه  دفع ديت ه ي ه ال يموت فإن أوال يظن ام مت صاحب الطع

ه  ن عاقلت ه(م اءت )أقارب د ج دا فق ان عام ، وإن ك
ه : روايتان في المذھب ه من مال دفع ديت ه ي إحداھما أن

 ). الخاص، والرواية الثانية أنه يقتص منه ألنه قاتل
اب  أي حس روات ف ر أصحاب الث اب ينتظ وأي عق

ى  ا عل راق عبث ى الشھوات وت در عل واألموال التي تھ
 . األھواء والكماليات

 : فيا أيھا المسلمون
رتبط  ودكم م اد، ووج اد، وعزكم الجھ اتكم الجھ حي

 . ارتباطا مصيريا بالجھاد
 : يا أيھا الدعاة
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لحتكم  قتم أس م تحت الشمس إال إذا امتش ة لك ال قيم
 . راء الطواغيت والكفار والظالمينوأبدتم خض

دون  إن الذين يظنون أن دين هللا يمكن أن ينتصر ب
جھاد وقتال ودماء وأشالء ھؤالء واھمون، ال يدركون 

 . طبيعة ھذا الدين
ن  لمين ل دعوة وعزة المس إن ھيبة الدعاة وشوكة ال
دائكم  وب أع ن قل زعن هللا م ال ولين دون قت ون ب تك

الواالمھابة منكم وليقذفن هللا وھن، ق ا :  في قلوبكم ال وم
ة الموت : قال  ؟الوھن يا رسول هللا حب الدنيا وكراھي

ة ي رواي ال: وف ة القت بيل هللا ال : (وكراھي ي س ل ف فقات
ى هللا أن  ؤمنين عس ر ض الم ك وح ل ف إال نفس تك

 ). يكف بأس الذين كفروا وهللا أشد بأسا وأشد تنكيال 
ال  ى (إن الشرك سيعم ويسود بدون قت اتلوھم حت وق

 . والفتنة ھي الشرك) ال تكون فتنة ويكون الدين كله 
الح األرض د لص مان الوحي و الض اد ھ : إن الجھ

دت ( بعض لفس ھم ب اس بعض ع هللا الن و ال دف ول
 ). األرض

عائر  ظ الش د لحف مان الوحي و الض اد ھ إن الجھ
ادة  وت العب بعض (وبي اس بعضھم ب ع هللا الن وال دف ول

يع وصلوات ومساجد يذكر فيھا اسم لھدمت صوامع وب
 ). هللا كثيرا 

 : يا دعاة اإلسالم 
رنكم  إحرصوا على الموت توھب لكم الحياة وال تغ
اكم أن  رور، وإي ه الغ رنكم باللھلل اني وال يغ األم
ا،  ل تزاولونھ ا، وبنواف ب تقرأونھ كم بكت دعوا أنفس تخ
ور  ن األم ة ع األمور المريح غال ب نكم اإلنش وال يحمل

م(ة العظيم ...) وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك
اد  ي الجھ دا ف وا أح ر : وال تطيع ي النفي د ف ال إذن لقائ

نكم  وتكم وحصن دي وائم دع اد ق اد، إن الجھ ى الجھ إل
 . وترس شريعتكم

 : يا علماء اإلسالم 
تقدموا لقيادة ھذا الجيل الراجح إلى ربه، وال تنكلوا 

د اكم وموائ دنيا وإي ى ال وا إل ا  وتركن ت، فإنھ الطواغي
ل  ن الجي زكم ع دة وتحج ت األفئ وب وتمي م القل تظل

 . وتحول بين قلوبھم وبينكم
 : يا أيھا المسلمون

لقد طال رقادكم، واستنسر البغاث في أرضكم، وما 
 : أجمل أبيات الشاعر

ود  رة األس أين زمج وان ف ى الھ ام عل ال المن ط
 واستنسرت عصب البغاث ونحن في ذل العبيد 

ى قيد الع د فمت يس من زرد الحدي بيد من الخنوع ول
 نثور على القيود متى نثور على القيود 

 : يا معشر النساء
رف  اد والت دو الجھ رف ع رف، ألن الت اكن والت إي

ين  ات واكتف ذرن الكمالي رية، واح وس البش ف للنف تل

ونة  ى الخش اءكن عل ين أبن روريات، ورب بالض

و ا والرجولة وعلى البطولة والجھاد، لتكن بي تكن عرين

 )]. األسود(في األصل ) [1(لألسود

اة،  وليس مزرعة للدجاج الذي يسم ن ليذبحه الطغ

ية  ادين الفروس اد ومي ب الجھ ائكن ح ي أبن ن ف اغرس

وساحات الوغى، وعشن مشاكل المسلمين وحاولن أن 

اة  اة تشبه حي ل في حي تكن يوما في األسبوع على األق

ز ال ث الخب دين، حي اجرين والمجاھ اف وال المھ ج

 . يتعدى اإلدام، جرعات من الشاي

 : يا أيھا األطفال
ز  دافع وأزي ذائف ودوي الم ات الق ى نغم وا عل ترب

اعمين  ام الن اكم وأنغ دبابات، وإي دير ال ائرات وھ الط

 . وموسيقى المترفين وفراش المتخمين

ت  ه إال أن ھد أن ال إل دك أش م وبحم بحانك اللھ وس

 .أستغفرك وأتوب إليك
 )م22/4/1986(الموافق ) ھـ1406(شعبان ) 13(الثالثاء 

 عبد هللا بن يوسف عزام
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