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حين نتحدث عن الولء بين املسلمين، فإنما نتحدث عن لّب ثمرة 
التوحيد ونتاج غرسه في النفوس والقلوب، ومظهره في التصرفات. 

بكّل  السالفين،  القرنين  في  املسلمين  انحطاط  عصر  جاء  وقد 
نكوص    وانحراف عن الجادة، عقديا وعمليا، في كافة بالد املسلمين، 
تلك  فتلقفتها  اإلسالم،  منارات  فيها  ورفعوا  أجدادنا،  فتحها  التي 
تحيا  قرونا  دامت  دول  وبنت  أمانتها،  وحملت  األبية،  الشعوب 

باإلسالم، طاعة وعبادة.

وعلى أطراف خريطة الفتح اإلسالمي، بل في أق�ضى أطرافه، قريبا 
من بورما، نجد الشعب الحبيب املجاهد، شعب تركستان الشرقية 
املسلم، الذي وقع  تحت يد الحتالل الصيني البوذّي. وتركستان هي 
التحاد  عن  انفصلت  إسالمية،  )مقاطعات(  دول  عدة  حدود  على 
كازاخستان  مثل  العلمانية،  الدول  ملجموعة  لتنضم  السوفياتي، 
إحاطة  ورغم  وباكستان.  وأفغانستان  وطاجيستان،  وقيرغيزستان، 
تلك الدول )اإلسالمية( فقد تركتها تقع تحت السيطرة الصينية منذ 

منتصف القرن الثامن عشر امليالدي. 

املسلم  الشعب  وسلب  والثقافة،  الهوية  تغيير  عملية  بدأت 
السكانية،  املعادلة  لقلب  تركستان  في  البوذيين  وإحالل  ثقافته، 
ُقتل  عديدة  مسلحة  ثورات  وقامت  لتركستان.  الصين  احتالل  منذ 
فيها مئات األلوف من املسلمين التركستان. وكانت الدولة العثمانية 
الشرق  في  أوصالها  تقطيع  من  تعاني  انحطاط،  عصر  في  ساعتها 
العربي، حيث عاصر ذلك سيطرة أسرة محمد على في مصر، وخلعها 

من السيادة التركية إل شكال.

املسلمون  بلد عاش فيه  قصة تركستان هي قصة كل 
دولهم،  دالت  ثم  وثقافة،  وتاريخ  سيادة  أصحاب  قرونا، 
أو  القريب  املحتل  سيطرة  تحت  ووقعوا  مجدهم،  وحال 
البعيد. نفس املشاهد تتكرر في كّل بقعة فتحها املسلمون 
الحضارية  والقيم  والرخاء  العدل  فيها  ونشروا  وعمروها 

اإلسالمية قرونا. 

الجهادية  املقاومة  نشأت  كذلك،  إسالمّي  بلد  وكأي 
اإلسالمي  الحزب  وقام  البوذّي.  الصيني  الغاصب  ضد 
التركستاني، كجماعة مقاتلة موالية للمال عمر والقاعدة، 
بقيادة الشهيد بإذن هللا حسن مخدوم، ثم من بعده القائد 

املحنك عبد الحق التركستاني. 

وقد ظهر مجاهدوا الحزب في تكتل مستقل في الشام، 
وأبلوا بالء حسنا، ولم يغتروا بضاللت الحرورية، بل بقوا 
على ولئهم للقاعدة، وقاتلوا إلى جانب إخوانهم في النصرة 
من  عدد  منهم  واستشهد  الفتح،  وجيش  الشام  وأحرار 

املجاهدين، فلله درهم وعلى هللا أجرهم.

ول تزال قصة صراع مسلمي تركستان قائمة مع النظام 
قائما،  القضية  اتجاه  العربي  الصمت  يزال  ول  البوذي، 
َمُنوا ِمْنُكْم 

َ
ِذيَن آ ُ الَّ ولكن وعد هللا قائم ل يحول ﴿َوَعَد اللَّ

ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف 
َ
ُهْم ِفي اأْل اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ َوَعِمُلوا الصَّ

َلُهْم  اْرَت�َسى  ِذي  الَّ ِديَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َوَلُيَمّكِ َقْبِلِهْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ
ْمًنا﴾، وهو وعد غير مخلوف.

َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم أ َلنَّ َوَلُيَبّدِ

في تركستان، وهللا نشعر  فإلى إخواني وأبنائي وأحبائي 
بالخجل من أنفسنا أن لم نقدم لكم يد العون، لكننا كما 

قال شوقي:

نصحُت ونحن مختلفون دارًا ** ولكن كلنا في الهّم شرق

أرضنا  يحتل  الكافر  العدو  مصيبة  على  اجتمعنا  وقد 
سبحانه،  هللا  إل  لنا  وليس  ثرواتنا،  ويسرق  أبناءنا  ويقتل 
ثم إقامة الجهاد ضد العدو املغتصب، جهادا إلى نصر أو 
ُلوا  شهادة ﴿َفِمْنُهْم َمْن َق�َسى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَّ

َتْبِديًل﴾.
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